
-1- 
15-04-2021 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA 

ATA N.º 8 

 ----------- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA QUINZE 

DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E UM: -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, nesta Vila de 

Odemira, Edifício dos Paços do Concelho e Sala das Sessões da Câmara Municipal, realizou-se, 

por videoconferência, a Reunião Ordinária da Câmara Municipal, nos termos do artigo 

quadragésimo da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, 

tendo comparecido para o efeito, os Senhores José Alberto Candeias Guerreiro, Ricardo Filipe 

Nobre de Campos Marreiros Cardoso, Sara Cristina Ramos Marcelino, Deolinda Maria Pinto 

Bernardino Seno Luís, Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos, Raquel Alexandra Lourenço Vicente 

e Silva Domingos e Luís Carlos Lima Cardoso, o primeiro Presidente e, os restantes, 

Vereadores desta Câmara Municipal, tendo secretariado a reunião a Técnica Superior, 

Fernanda Isabel Silvestre Fernandes. ---------------------------------------------------------------------------  

  ---------- Pelas catorze horas e trinta minutos e depois de verificada a presença de todos os 

membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou, nos termos da Lei, aberta a reunião. -------  

 ----------- APROVAÇÃO DA ATA N.º 7, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL EM 

01-04-2021: Uma vez que todos os presentes se encontravam de posse de exemplares da ata 

em epígrafe, previamente enviados com a restante documentação para esta reunião, foi 

assim dispensada a sua leitura, sendo imediatamente submetida à apreciação e aprovação. 

Não se registando qualquer intervenção, procedeu-se à votação da ata em causa, a qual foi 

aprovada por unanimidade, tendo sido devidamente assinada. Não participou na votação o 

Vereador Pedro Ramos, eleito pelo Partido Socialista, por não ter estado presente na reunião 

a que se reporta aquela ata. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1. - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA -----------------------------------  

 ----------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir os seguintes VOTOS DE 
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PESAR pelo falecimento dos cidadãos abaixo indicados, bem como que fossem enviadas as 

condolências às respetivas famílias:-----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- a) ao PADRE ADRIANO MARTINS DA MATA: -------------------------------------------------------  

 ---------- “Foi com profundo pesar que a população do concelho de Odemira tomou 

conhecimento do falecimento do Padre Adriano Martins da Mata no passado dia 6 de Abril de 

2021, no Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Belo Horizonte, vítima de Covid-19, aos 46 

anos de idade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Adriano Martins da Mata era assistente Geral da Sociedade de Vida Apostólica Milícia 

de Cristo e, desde 1 de janeiro de 2018, pároco nas freguesias de Saboia, Santa Clara-a-Velha, 

Luzianes-Gare e S. Martinho das Amoreiras, no concelho de Odemira. --------------------------------  

 ---------- O sacerdote, era natural do Brasil, da freguesia de Alto Maranhão, no concelho de 

Congonhas, Minas Gerais. Em 2011 veio para Portugal, onde frequentou o Instituto Superior 

de Teologia de Évora e o Seminário Maior de Évora. Foi instituído no Ministério de Acólito na 

Igreja Catedral de Beja, em 24 de novembro de 2013. Foi ordenado Diácono na Igreja 

Paroquial de São Martinho das Amoreiras, no concelho de Odemira, em 15 de fevereiro de 

2015, tendo vindo a ser ordenado Presbítero na Igreja do Seminário Diocesano de Nossa 

Senhora de Fátima, em Beja, no mesmo ano, a 8 de dezembro. -----------------------------------------  

 ---------- Durante a sua missão, sempre demonstrou carinho, preocupação e disponibilidade 

para ajudar as comunidades que serviu no concelho de Odemira. Tido como homem simples e 

de muita fé, destacou-se igualmente pelas suas qualidades humanas, pela alegria que 

colocava nas relações interpessoais que estabelecia, pelas palavras de conforto que sempre 

sabia dedicar a quem mais necessitava e era tido como um bom amigo e companheiro por 

aqueles que, de forma mais próxima, com ele privaram. --------------------------------------------------  

 ---------- Nestes termos, a Câmara Municipal de Odemira, reunida em 15 de abril de 2021, 

lamenta profundamente a sua morte, agradece postumamente o trabalho pastoral que 
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desenvolveu nas comunidades religiosas do interior do concelho de Odemira e, bem assim, a 

forma fraternal e humanista com que se envolveu com estas populações, e manifesta à sua 

família, à Diocese de Beja, na pessoa de Sua Excelência o Sr. Bispo, bem como às comunidades 

religiosas de Saboia, Santa Clara-a-Velha, Luzianes-Gare e S. Martinho das Amoreiras as mais 

sentidas condolências por esta inestimável perda.”; -------------------------------------------------------  

 ----------- b) a JORGE PAULO SACADURA ALMEIDA COELHO: -----------------------------------------------  

 ----------- “Foi com profundo pesar que tomamos conhecimento do súbito falecimento do ex-

ministro e histórico dirigente do Partido Socialista, Jorge Coelho. --------------------------------------  

 ----------- Figura marcante do panorama político nacional, Jorge Coelho dedicou grande parte 

da vida ao serviço público tendo sido Ministro Adjunto, ministro da Administração Interna, 

ministro da Presidência e do Equipamento Social nos governos de António Guterres. -------------  

 ----------- Reconhecido pelas suas capacidades políticas, pela forma cordial e ética como 

sempre exerceu as funções a que se dedicou, Jorge Coelho foi um socialista profundamente 

humanista, que sempre lutou pela coesão territorial, tornando-se um dos rostos da vida 

política e empresarial na defesa do interior. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Nestes termos, tenho a honra de propor à Exma. Câmara Municipal que manifeste 

publicamente ao Partido Socialista, família e amigos de Jorge Coelho as mais sentidas 

condolências, desejando que honrem o seu legado.”; -----------------------------------------------------  

 ----------- c) a ANTÓNIO JOSÉ DA SILVA GONÇALVES, funcionário do Município de Odemira; -----  

 ----------- d) a ANTERO PEREIRA CARDOSO, pai do Vereador do Município de Odemira, Luís 

Cardoso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1.1. - INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DO EXECUTIVO ------------------------------  

 ----------- 1 - Intervenção do Senhor Presidente ---------------------------------------------------------------  

 -----------  - Dia seis de abril - Participou, por videoconferência, numa reunião entre o Primeiro-

Ministro e os Presidentes das Câmaras Municipais dos sete concelhos que registaram uma 
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taxa mais elevada de incidência de casos de Covid-19, ou seja, de Odemira, Alandroal, 

Carregal do Sal, Moura, Portimão, Ribeira de Pena e Rio Maior. Na referida reunião que 

contou também com a participação da Ministra da Saúde, Marta Temido, foi apresentada 

pelos autarcas a necessidade de se reverem os critérios de cálculo do risco, designadamente 

da aplicação per capita com base na densidade populacional, especialmente nos territórios 

com pouca população. O Senhor Presidente da Câmara Municipal referiu ainda que nos sete 

municípios a origem dos surtos de infeção estava identificada, pelo que foi informado pelo 

Senhor Primeiro Ministro que iriam avaliar as medidas de prevenção a implementar, 

designadamente através do reforço da fiscalização e das inspeções às condições sanitárias de 

habitações temporárias de obras ou colheitas. ---------------------------------------------------------------  

 ----------  - Dia nove de abril - Acompanhou a visita da Ministra da Agricultura, Maria do Céu 

Albuquerque, da Ministra da Saúde, Marta Temido, e do Secretário de Estado Adjunto e da 

Defesa Nacional, Jorge Seguro Sanches, à ação de testagem à Covid-19 aos trabalhadores 

agrícolas. A visita teve início no posto móvel de testagem localizado na Quinta do Carvalhal e 

depois no posto fixo de testagem do Brejão, instalado na sede da Associação Cultural, 

Desenvolvimento Económico e Social. Na presente visita também participaram a Deputada da 

Assembleia da República, Telma Guerreiro, o Presidente da Junta de Freguesia de São 

Teotónio, Dário Guerreiro, o Diretor da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, 

José Calado, e o Vogal do Alto Comissariado para as Migrações, José Reis. ---------------------------  

 ---------- No final da manhã, as referidas entidades, realizaram uma reunião na sede da 

Sociedade Recreativa São Teotoniense, com algumas associações de produtores agrícolas. -----  

 ---------- Neste dia, participou ainda na reunião do Conselho Estratégico da Associação de 

Beneficiários do Mira (ABM), na qual debateram, entre outras questões, a atual situação da 

Barragem de Santa Clara. Foi comunicado pela ABM que tinha sido aprovada uma candidatura 

para elaboração de um plano de resiliência daquela albufeira. Na referida reunião os 
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Conselheiros reclamaram a necessidade de existir informação sobre o plano estratégico e os 

agricultores manifestaram-se preocupados com a atual situação e capacidade de 

fornecimento de água da barragem. O Senhor Presidente da Câmara Municipal reiterou a 

necessidade de se elaborarem planos de curto e de médio e longo prazo que, entre outras 

matérias, incluam a forma como serão minimizados os desperdícios, otimizada a utilização da 

água e racionalizados os usos. Informou ainda que à cota cento e oito a ABM apenas poderá 

extrair água da barragem com a autorização da Agência Portuguesa do Ambiente, uma vez 

que se trata de "reserva estratégica", no entanto, não existia qualquer informação relativa à 

capacidade utilizável de extração, nem até quando eram emitidas as autorizações para 

extração, preocupações que deixou expressas na respetiva ata da reunião. -------------------------  

 ----------- Por último, o Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que o Vereador 

Pedro Ramos, do Município de Odemira, e o Senhor Presidente da Câmara Municipal de 

Aljezur, José Amarelinho, já tinham elaborado um "guião" para o lançamento do concurso de 

elaboração do estudo de avaliação dos impactos ambientais e socioecónomicos nos dois 

territórios, o qual foi enviado à Ministra da Agricultura, mas até à data ainda não tinham 

obtido qualquer resposta. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2 - Intervenção do Senhor Vice-Presidente ---------------------------------------------------------  

 -----------  - Dia seis de abril - Reuniu com representantes da Cruz Vermelha de Portugal e da 

Autoridade de Saúde com vista a definirem a estratégia para instalação do Centro de 

Testagem fixo em Odemira, que estará em funcionamento nos próximos quinze dias. ------------  

 -----------  - Dia oito de abril - Participou numa reunião com representantes da Rota Vicentina, 

na qual efetuaram o ponto de situação de alguns projetos em curso, bem como o balanço da 

‘Semana ID’ , cuja iniciativa decorreu exclusivamente em formato online e incluiu diversas 

atividades, designadamente três colóquios sobre sustentabilidade, tendo o feedback dos 

participantes sido bastante positivo. ---------------------------------------------------------------------------  
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 ----------  - Dia nove de abril - Deu nota que neste dia foi aprovada, sem condicionalismos, a 

Certificação da Estação Náutica de Odemira, e informou que oportunamente será agendado o 

momento simbólico desta Certificação com o hastear da respetiva bandeira. -----------------------  

 ----------  - Dia doze de abril - Acompanhou o Senhor Presidente da Câmara Municipal numa 

visita ao Centro de Testagem à Covid-19 em Odemira, instalado no piso zero do edifício do 

Mercado Municipal de Odemira, no qual serão efetuados testes gratuitos à população.----------  

 ----------  - Dia catorze de abril - Participou na oitava reunião da Subcomissão de 

Acompanhamento Permanente da Covid-19 da Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC), 

na qual efetuaram o ponto de situação da evolução epidemiológica no concelho, tendo sido 

informado que entre os dias cinco a nove de abril dos cerca de quatro mil testes realizados no 

rastreio aos trabalhadores das empresas agrícolas foram detetados cerca de uma centena de 

casos positivos, encontrando-se agora na fase de rastreio dos contactos de risco. Em relação 

ao Centro de Testagem fixo de Odemira foi comunicado que dos duzentos e setenta testes 

realizados à data, tinham sido detetados quatro casos positivos. ---------------------------------------  

 ---------- 3 - Intervenção da Senhora Vereadora Deolinda Maria Pinto Bernardino Seno Luís -----  

 ---------- A Senhora Vereadora Deolinda Seno Luís informou que no dia doze de abril 

acompanhou o Senhor Presidente da Câmara Municipal numa visita ao Centro de Testagem à 

Covid-19 em Odemira, instalado no edifício do Mercado Municipal de Odemira, com vista à 

realização de testes gratuitos à população. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente a este tema, a Senhora Vereadora Deolinda Seno Luís informou que 

iriam agendar a testagem dos trabalhadores dos serviços mínimos obrigatórios do Município 

de Odemira, e incentivar os restantes trabalhadores realizarem o referido teste. Referiu ainda 

que, face à comunicação por parte do Governo do reinício do regime presencial nas escolas 

secundárias de todo o país, entre os dias dezanove e vinte e três de abril, seriam testados 

todos os alunos do ensino secundário, respetivos professores e funcionários, podendo 
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igualmente esta testagem abranger os docentes do segundo e terceiro ciclos de ensino do 

concelho, dada a situação pandémica no concelho. --------------------------------------------------------  

 ----------- A Senhora Vereadora Deolinda Seno Luís informou ainda que até ao final de junho 

continuavam a ser realizados testes em Ourique aos funcionários das Instituições Particulares 

de Solidariedade Social do concelho, assegurados pela Segurança Social. ----------------------------  

 ----------- Por último, em relação à vacinação contra a Covid-19 informou que os utentes e 

funcionários das residenciais de idosos já tinham recebido a segunda dose da vacina, à 

exceção dos utentes do Lar de São Martinho das Amoreiras que devido ao surto que atingiu 

aquela instituição e por indicação da Autoridade de Saúde, não necessitavam de efetuar a 

segunda inoculação. A Senhora Vereadora Deolinda Seno Luís informou ainda que no próximo 

fim-de-semana iriam dar continuidade ao processo de vacinação dos professores. ----------------  

 ----------- 4 - Intervenção do Senhor Vereador Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos -------------------  

 -----------  - Dia doze de abril - Participou numa reunião com a Presidente do Conselho Diretivo 

Regional da Ordem dos Arquitetos - Secção Regional Sul, na qual foi efetuada a apresentação 

da equipa, bem como efetuado um ponto de situação reativo ao Protocolo de Colaboração 

celebrado entre o Município de Odemira e aquela entidade, ao abrigo do Programa "Odemira 

Reabilita". Na referida reunião foi ainda decidido realizar uma ação conjunta no próximo dia 

três de julho, para assinalar o Dia Nacional do Arquiteto, na qual serão debatidas temáticas 

relacionadas com a reabilitação urbana no concelho. ------------------------------------------------------  

 -----------  - Dia treze de abril - Participou numa reunião com representantes do Instituto da 

Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) sobre o processo de alteração por adaptação 

do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Odemira aos Planos Especiais de 

Ordenamento do Território. O Senhor Vereador Pedro Ramos informou que já está elaborada 

uma proposta de transposição dos artigos dos planos especiais, resultante de uma 

conferência realizada no passado dia sete com todas as entidades (Agência Portuguesa do 
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Ambiente (APA), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR 

Alentejo) e ICNF), cuja proposta será presente à próxima reunião do Coletivo. ----------------------  

 ---------- Por último, o Senhor Vereador Pedro Ramos informou que no seguimento das 

reuniões realizadas com o Grupo de Trabalho Ágora, sobre as problemáticas associadas à zona 

entre o Complexo Desportivo de Odemira e a Escola Secundária Dr. Manuel Candeias 

Gonçalves, em Odemira, foi decidido colocar um contentor no local para albergar o vigilante 

contratado pelo Município de Odemira, que se encontra em funções desde o passado dia um 

de abril.   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que relembrou que estava em 

curso a adjudicação dos serviços para alteração/ correção da RAN e da REN do Município de 

Odemira, pelo que sugeriu que fosse efetuada uma apresentação ao Executivo Municipal da 

respetiva equipa de trabalho. Sugeriu ainda que também fosse apresentada a equipa e o 

plano de trabalhos para elaboração do Plano Estratégico Municipal de Habitação, bem como, 

a equipa externa contratada para elaboração da revisão do Plano Diretor Municipal de 

Odemira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 5 - Intervenção da Senhora Vereadora Raquel Alexandra Lourenço Vicente e Silva 

Domingos --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Senhora Vereadora Raquel Domingos informou que desde a última reunião 

ordinária da Câmara Municipal participou em algumas reuniões internas de preparação e 

orientação dos serviços municipais, bem como na Formação sobre ProResíduos - Programa 

Avançado de Gestão Municipal de Resíduos Urbanos, promovida pela Fundação FEFAL – 

Fundação para os Estudos e Formação nas Autarquias Locais, que se encontrava na sua fase 

final. ---  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, deu nota que o Município de Odemira tinha adquirido duas carrinhas de 

nove lugares que estavam a ser caracterizadas com o logotipo do Município e, bem assim, que 
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estava em curso um procedimento para aquisição de um autocarro de trinta lugares e de um 

carro-grua, com vista a melhorar os meios disponíveis e os respetivos serviços municipais. -----  

 ----------- 6 - Intervenção da Senhora Vereadora Sara Cristina Ramos Marcelino ---------------------  

 ----------- A Senhora Vereadora Sara Ramos apresentou, em nome dos eleitos da Coligação 

Democrática Unitária, o seguinte Requerimento escrito: --------------------------------------------------  

 ------------------------------------------- "REQUERIMENTO -------------------------------------------------------  

 ----------- Durante o ano de 2020 foram aprovadas as “Medidas Municipais de Apoio às 

famílias, às instituições, às empresas e ao emprego” as quais mereceram por unanimidade 

aprovação do Executivo Municipal e o apoio da Assembleia Municipal. -------------------------------  

 ----------- Desta forma requeremos que nos seja fornecida informação detalhada de todos os 

apoios discriminadamente atribuídos durante o ano findo, perante todas as Medidas 

tomadas.”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal efetuou o ponto de situação dos números 

da pandemia Covid-19 no concelho de Odemira, face à evolução epidemiológica da doença no 

território. Informou que por decisão da Autoridade da Saúde e do Secretário de Estado 

Adjunto e da Defesa Nacional foi comunicada a intenção de se proceder a uma testagem 

massiva da população, face ao aumento de casos positivos no concelho com a variante inglesa 

do coronavírus, sendo esta ação de testagem especificamente aplicada à população migrante 

a trabalhar em explorações agrícolas e à população escolar do concelho. Informou ainda que o 

contacto com as empresas agrícolas foi estabelecido diretamente pelas referidas entidades, 

tendo até à data sido realizados cerca de quatro mil testes, através da deslocação de uma 

unidade móvel às empresas, e detetados cerca de uma centena de casos positivos. ---------------  

 ----------- Seguidamente, informou que as escolas também têm sido um fator preocupante, 

com a existência de alguns surtos. Referiu ainda que com vista a um maior controlo da 
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situação foi decido implementar um Centro de Testagem fixo em Odemira, que permitira a 

testagem gratuita da população em geral. --------------------------------------------------------------------    

 ---------- Com vista a promover o debate sobre este tema, sugeriu que fosse promovida pelo 

Município de Odemira uma iniciativa, por videoconferência, para a qual seriam convidados 

especialistas, designadamente o virologista Dr. Luis Graça, natural do concelho de Odemira e 

conhecedor da realidade local. A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apoiar a 

presente sugestão. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- No decurso da presente reunião o Executivo Municipal tomou conhecimento das 

medidas tomadas pelo Conselho de Ministros para Controlar a Pandemia de Covid-19 e, face 

ao conteúdo das mesmas, deliberou por unanimidade tomar a seguinte POSIÇÃO: ----------------  

 ------------------------ POSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA ----------------------------------  

 ---------- “O coletivo em reunião ordinária da Câmara Municipal de Odemira que decorria na 

tarde de hoje, foi confrontado com a divulgação das medidas tomadas pelo Conselho de 

Ministros para Controlar a Pandemia de Covid-19, que decidiu regredir nas medidas de 

desconfinamento em vigor, aplicadas ao concelho. ---------------------------------------------------------  

 ---------- Assim e considerando: ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - A realização da testagem massiva, de iniciativa governamental, realizada nas duas 

últimas semanas; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - A realidade socioeconómica do concelho de Odemira, claramente desconsiderada 

nesta decisão; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Que se insiste que a população do concelho de Odemira é de 24.717 habitantes, 

quando se sabe que se encontram no território em permanência mais de 40.000 pessoas; ------  

 ----------  - Que o concelho de Odemira - o maior do país, com uma área de 1721 km2, próxima 

do menor distrito de Portugal - tem 8 das suas 13 freguesias sem casos de infeção; ---------------  
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 -----------  - Que as atividades económicas penalizadas com estas medidas não têm surtos 

ativos; --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Que esta problemática e a tomada de medidas efetivas e necessárias, extravasa a 

área de competência municipal; ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Câmara Municipal de Odemira discorda das medidas adotadas, considera-as 

injustas e dúvida da sua eficácia - face à realidade socioeconómica e demográfica 

sobejamente conhecida neste território - que se insiste em ignorar! -----------------------------------  

 ----------- Perante esta decisão de regredir nas medidas de desconfinamento em vigor, 

aplicadas ao concelho de Odemira, o coletivo da Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade, propor: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1. O Governo de Portugal deve rever imediatamente a metodologia de cálculo dos 

indicadores que serviram de base à decisão; -----------------------------------------------------------------  

 ----------- 2. Corrigidos os indicadores deve ser revista a aplicação das medidas adotadas; --------  

 ----------- 3. Caso não se alterem os respetivos indicadores, o Governo de Portugal deve 

considerar imediatamente a tomada de medidas adicionais, designadamente ao nível da 

restrição de circulação com origem/destino ao concelho. -------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 15 de abril de 2021 -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 21.40h ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os Eleitos da Câmara Municipal”. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2. - PERÍODO DA ORDEM DO DIA -----------------------------------------------------  

 ----------- 2.1. - CÂMARA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO MUNICIPAL  

 ----------- 2.1.1. - GABINETE DE APOIO AO PRESIDENTE ----------------------------------------------------  

 ----------- 1 - ASSUNTO N.º 0230-2021 - ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO ---------------------------  

 ----------- Foram presentes os seguintes documentos: ------------------------------------------------------  

 ----------- 1 - Mail, datado de 05/04/2021, proveniente do Grupo Parlamentar do Partido 



-12- 
15-04-2021 

 
 

Comunista Português, a dar conhecimento da questão colocada a S. Ex.ª o Ministro das 

Infraestruturas e Habitação, sobre "A situação e futuro dos CTT, os resultados e as ameaças da 

gestão privada". ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2 - Mail, datado de 08/04/2021, proveniente da Casa do Povo de S. Martinho das 

Amoreiras, a dar conhecimento da sua nova Direção, para o quadriénio 2018-2021. --------------  

 ---------- 3 - Ofício nº 220102/2021, datado de 01/04/2021, proveniente da Direção-Geral de 

Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, a dar conhecimento que através da do 

Decreto nº 6/2021, de 3 de abril, a pesca lúdica voltou a ser permitida, desde as 00h00 do dia 

05/04/2021, nas modalidades apeada, embarcada e submarina. ----------------------------------------  

 ---------- A Câmara Municipal tomou o devido conhecimento. -------------------------------------------  

 ---------- 2 - ASSUNTO N.º 0231-2021 - COMISSÃO DE UTENTES DO LITORAL ALENTEJANO - 

ENCERRAMENTO DE SERVIÇO NO HOSPITAL DO LITORAL ALENTEJANO --------------------------------  

 ---------- Foi presente o mail, datado de 27/03/2021, proveniente da Comissão de Utentes do 

Litoral Alentejano, a dar conhecimento do encerramento da Unidade de Convalescença do 

Hospital do Litoral Alentejano. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se para conhecimento e apreciação. ------------------------------------------------------  

 ---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal tomou o devido conhecimento e deliberou, 

por unanimidade, manifestar a indignação pelo encerramento deste serviço essencial ao 

Sistema de Saúde Local, apelando à sua reabertura com a máxima urgência. Os Vereadores 

eleitos pela Coligação Democrática Unitária apresentaram a Declaração de Voto escrita que 

seguidamente se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------- “DECLARAÇÃO DE VOTO ---------------------------------------------------  

 ---------- Os eleitos da CDU contestam o encerramento, da Unidade de Convalescença no 

Hospital do Litoral Alentejano por considerarmos que é uma perda, de uma unidade 

especializada no tratamento e supervisão clínica, continuada e intensiva; na prestação de 
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cuidados de reabilitação, essencial para os doentes em situação de dependência e de perda 

de autonomia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Este encerramento, trará impactos significativos para a população de Odemira, um 

deles a deslocação de doentes para unidades noutros hospitais, distantes da sua área de 

residência.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Desta forma, apelamos à sua reabertura, assim como a adoção das medidas 

necessárias para reforçar as valências neste hospital. ------------------------------------------------------  

 ----------- É necessário valorizar o SNS, é necessário reforçar o nosso hospital de referência, o 

Hospital do Litoral Alentejano. É necessário que se reforce o número de trabalhadores de 

saúde, em particular de médicos, enfermeiros, técnicos superiores de diagnóstico e 

terapêutica, técnicos superiores de saúde, assistentes técnicos e assistentes operacionais, 

assim como a melhoria das suas condições de trabalho. --------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 2021.04.15 ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os eleitos da CDU”. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3 - ASSUNTO N.º 0238-2021 - PROPOSTA N.º 4/2021 P - VOTO DE PESAR - ANTÓNIO 

ALMEIDA HENRIQUES – PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU ------------------------------  

 ----------- Foi presente a Proposta nº 4/2021 P, datada de 08/04/2021, proveniente do 

Gabinete do Senhor Presidente, que seguidamente se transcreve: -------------------------------------  

 ----------- "Proposta n.º 4/2021 P - Voto de Pesar - António Almeida Henriques – Presidente da 

Câmara Municipal de Viseu ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi com profundo pesar que tomamos conhecimento do falecimento do presidente 

da Câmara Municipal de Viseu, António Almeida Henriques, de 59 anos de idade, vítima de 

complicações decorrentes da COVID-19, que provocou esta pandemia que a todos nos assola 

e nos faz questionar muito do que antes tínhamos como garantido. -----------------------------------  

 ----------- Advogado de profissão, o autarca era presidente de Câmara desde 2013, eleito 
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aquando da sua primeira candidatura ao cargo, após ter exercido dois mandatos, de 2005 a 

2013, como presidente da Assembleia Municipal de Viseu e como presidente da Assembleia 

da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões. -----------------------------------------------------------  

 ---------- O autarca também desempenhou funções ao nível do poder central, designadamente 

as funções de Secretário de Estado Adjunto da Economia e Desenvolvimento Regional do XIX 

Governo Constitucional, de 2011 a 2013, e de Deputado à Assembleia da República nas IX, X, 

XI e XII Legislaturas, tendo sido vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD na XI Legislatura 

com a coordenação da área económica, exercendo também as funções de vice-presidente da 

Comissão de Assuntos Económicos da Assembleia da República e de vice-presidente da 

Delegação da OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe). -------------------------  

 ---------- Destaca-se ainda, por serem de relevante interesse público para a vida autárquica em 

geral, os seus cargos como Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses 

(ANMP), Presidente da Secção de Smart Cities da ANMP, Presidente do Conselho Estratégico 

do Portugal Smart Cities Summit, no âmbito da Fundação AEP, e Presidente do Conselho Geral 

da Fundação FEFAL - Fundação para os Estudos e Formação nas Autarquias Locais. ---------------  

 ---------- Mas, mais do que os cargos que exerceu na sua longa carreira de serviço público, foi 

a maneira como o fez, sempre de forma convicta e abnegada, que o destacou como autarca, 

sendo descrito pelos mais altos dirigentes da Nação como um "homem bom" e um "defensor 

do poder local". ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Aliás, todos aqueles que tiveram o privilégio de com ele privar, sempre lhe 

reconheceram mérito na convicção com que defendia as suas ideias, sem extremar posições, 

pois era também um homem de relacionamento fácil, que defendia com ânimo o seu povo e 

as suas gentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Nestes termos, tenho a honra de propor à Exm.ª Câmara Municipal que manifeste 

publicamente à família e amigos de António Almeida Henriques as mais sentidos 
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condolências, que alargamos ao Município de Viseu e à Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, bem como a toda a comunidade viseense, desejando que honrem o seu legado e 

que continuem a fazer de Viseu a melhor cidade para se viver. ------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 08 de abril de 2021 -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Presidente da Câmara Municipal, -----------------------------------------------------------------  

 ----------- a) José Alberto Guerreiro, Eng.º". --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos. ---------------------------------------------------  

 ----------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos 

termos propostos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4 - ASSUNTO N.º 0247-2021 - DESPACHO Nº 24/2021 P - MEDIDAS MUNICIPAIS DE 

APOIO ÀS EMPRESAS - APOIO FINANCEIRO À INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE ESPLANADAS E À 

CRIAÇÃO DE LOJAS ON-LINE - ODEMIRA EMPREENDE 4.0 -------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente o Despacho nº 24/2021 P, datado de 13/04/2021, proveniente do 

Gabinete do Senhor Presidente, que seguidamente se transcreve: -------------------------------------  

 ----------- "Despacho n.º 24/2021 P - Medidas Municipais de Apoio às Empresas Apoio 

Financeiro à Instalação e Adaptação de Esplanadas e à Criação de Lojas On-line - Odemira 

Empreende 4.0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou de Pandemia o surto do novo 

coronavírus - Covid-19, surgido na China em 2019 e que alastrou à generalidade dos países, 

incluindo Portugal. Perante a situação pandémica de crescimento exponencial, foi decretado 

novamente o Estado de Emergência, com recomendação a todos para permanecerem em 

casa, evitando o contacto social e a reforçar as medidas de higiene pessoal. ------------------------  

 ----------- Foi igualmente determinado, mais uma vez, o encerramento de comércios e serviços 

não essenciais à garantia dos serviços mínimos. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando que este quadro, iniciado em 2020, nunca foi antes imaginado e/ou 
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vivido nos nossos tempos, apanhou a todos de surpresa, encerrando escolas, cafés, 

restaurantes, venda a retalho, alojamentos turísticos, entre muitos outros negócios, 

condicionando e reduzindo ao mínimo o funcionamento dos serviços públicos, a mobilidade 

dos cidadãos, esvaziando a vida das nossas aldeias e vilas, prevendo as autoridades que estas 

medidas perdurem, durante os próximos meses. ------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando que, como consequência cada vez mais persistente, muitas das famílias 

e empresas perderam rendimento a níveis nunca antes atingidos, sendo já evidente a crise 

económica e social de contornos ainda imprevisíveis que urge minimizar, mobilizando todas as 

energias nacionais, regionais e locais, com medidas de exceção, algumas já implementadas, 

outras anunciadas pelo Governo e também pela própria Autarquia. -----------------------------------  

 ---------- O Município de Odemira não pode, pelo exposto, excluir-se do esforço nacional que 

está a ser levado a efeito para contrariar os efeitos desta crise, criando medidas de apoio, a 

aplicar neste ano, que garantam, dentro do possível, a manutenção do emprego e do poder 

de compra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, considerando a situação pandémica e suas consequências económicas e 

sociais, que estamos a viver, o Município de Odemira, de uma forma responsável, ampla e 

participada entre os diversos órgãos autárquicos do concelho aprovou para 2021 um conjunto 

de medidas extraordinárias de resposta à pandemia provocada pelo Covid-19, em reunião de 

Câmara Municipal realizada em 4 de fevereiro de 2021, dando uma dessas medidas lugar à 

criação destas respostas. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Importará por isso, novamente olhar para a economia do concelho especialmente 

para as centenas de micro e pequenas empresas, cujos estabelecimentos foram 

obrigatoriamente encerrados por força da lei ou de decisões administrativas tomadas no 

âmbito desta Pandemia. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando o enorme impacto que a economia local já está a sofrer e como tal, a 
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imperativa necessidade de apoiar as empresas que sustentam as atividades e o emprego local, 

pois caso contrário, correr-se-á o sério risco da situação se agravar, com o encerramento de 

muitas delas e o consequente agravamento do contexto social local, gerando vulnerabilidades 

em muitas famílias locais. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim sendo, cumprirá complementar os apoios já previstos pelo Governo para as 

micro e pequenas empresas e adaptá-los à realidade económica e social do nosso concelho, 

numa perspetiva preventiva de vulnerabilidades pessoais emergentes, tendo em conta a 

situação excecional vivida neste estado de emergência, tendo sido determinado o 

encerramento de inúmeras atividades, o confinamento obrigatório da população e a incerteza 

do futuro próximo, cujo desconfinamento faseado e progressivo em curso, com imposição de 

inúmeras restrições e medidas obrigatórias de segurança e higienização definidas pelo 

Governo e pela DGS, carece minimizar e apoiar.-------------------------------------------------------------  

 ----------- Merecem particular atenção pela gravidade dos prejuízos que estão a sofrer, 

restrições e exigências quanto ao futuro próximo, designadamente na manutenção dos postos 

de trabalho e em exigentes medidas de proteção e higienização, os setores da restauração e 

similares, do comércio e serviços, e de entre estes os que foram forçados a encerrar a sua 

atividade, ou diminuir consideravelmente a sua atividade. -----------------------------------------------  

 ----------- Este apoio tem uma dupla natureza, desde logo fomentar o uso adequado dos 

espaços exteriores dos estabelecimentos de restauração e similares, permitindo o usufruto 

dos mesmos pelos seus clientes, em cumprimento de todas as regras nos domínios da 

segurança e higienização para reabertura dos espaços, acrescidas da qualidade que esta 

região/destino deve oferecer, bem como incentivar a criação de lojas on-line por parte do 

nosso tecido empresarial, proporcionando ao comércio, serviços, produtores locais e artesãos 

novas formas inovadoras de escoamento de produtos, cujos novos hábitos de consumo 

vieram potenciar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Estas medidas não resolvem tudo, mas constituem o que dentro das possibilidades 

do Município de Odemira consideramos exequível e de urgente aplicação, nesta fase de 

desconfinamento progressivo. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Após a sua execução, procederemos à análise da situação económica e social do 

concelho, avaliaremos o impacto dos apoios concedidos e, desenvolveremos outras iniciativas 

e decisões, que se venham a considerar possíveis e indispensáveis. ------------------------------------  

 ---------- Assim, e considerando que, todas as matérias que envolvem a promoção e 

salvaguarda dos interesses próprios das populações constituem atribuições das respetivas 

autarquias locais, em função da natureza abrangente do regime contido nos art.º 2º e 23º do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

com destaque para a saúde, a ação social, a proteção civil e o desenvolvimento local, 

atendendo à inerente realização individual e coletiva dos munícipes.----------------------------------  

 ---------- Ao abrigo do disposto nas alíneas g), h), j) e m) do n.º 2 do art.º 23º, no art.º 32º, na 

alínea v) e ff) do n.º 1 do art.º 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro na sua atual redação e do disposto no art.º 4º da Lei n.º 

6/2020, de 10 de Abril, que atribui ao Presidente da Câmara Municipal a competência para a 

adoção de medidas de apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade motivada pela 

Pandemia Covid-19; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Determino a criação em 2021, de um Fundo de Emergência Municipal - Odemira 

Empreende +, com a dotação de cem mil euros (€ 100.000,00), subordinado aos princípios, 

critérios e regras, anexas ao presente Despacho e que dele fazem parte integrante. --------------  

 ---------- Mais determino que o presente Despacho produza efeitos imediatos e que quaisquer 

dúvidas decorrentes da sua aplicação serão resolvidas por Despacho do Presidente da Câmara 

Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 13 de Abril de 2021 -------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- O Presidente da Câmara Municipal de Odemira, -------------------------------------------------  

 ----------- a) José Alberto Guerreiro, Eng.º". --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos 

termos propostos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5 - ASSUNTO N.º 0249-2021 - PROPOSTA N.º 5/2021 P - PROCESSO DE 

DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO 

DA AÇÃO SOCIAL – PROJETO DE MAPA -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a Proposta nº 5/2021 P, datada de 13/04/2021, proveniente do 

Gabinete do Senhor Presidente, que seguidamente se transcreve: -------------------------------------  

 ----------- "Proposta n.º 5/2021 P - Processo de descentralização administrativa de 

Transferência de competências no domínio da Ação Social – Projeto de Mapa ----------------------  

 ----------- Com a publicação da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, iniciou-se um processo de 

descentralização de competências da Administração central para a Administração local e 

regional, que foram sendo concretizadas com a publicação de diversos diplomas setoriais. -----  

 ----------- Em 12 de agosto de 2020 foi publicado no Diário da República o Decreto-Lei n.º 

55/2020, que concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais e para as 

entidades intermunicipais mo domínio da ação Social. ----------------------------------------------------  

 ----------- Atendendo às reservas suscitadas pelas matérias a transferir para a autarquia, em 

25/09/2020, a Assembleia Municipal deliberou a não assunção das transferências de 

competências previstas no Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, para o ano de 2021, com 

base nos fundamentos presentes na proposta apresentada pela Câmara Municipal a este 

órgão, tendo sido deliberado, por unanimidade, a “não aceitação da transferência de 

competências para o Município de Odemira no domínio da Ação Social para o ano de 2021”, e 

submetida esta informação à Direção Geral das Autarquias Locais, em tempo útil previsto no 

diploma legal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Entretanto, a 17 de março de 2021, foram publicadas as Portarias n.º 63/2021, 

64/2021, 65/2021 e 66/2021, que, respetivamente: regulam os termos de operacionalização 

da transferência de competências, em matéria de serviço de atendimento e de 

acompanhamento social (SAAS); define o exercício de competências de coordenação 

administrativa e financeira do programa de contratos locais de desenvolvimento social; 

estabelece os termos de operacionalização de transição de competências em matéria de 

celebração e acompanhamento dos contratos de inserção dos beneficiários de RSI; e regula a 

criação das Cartas Sociais Municipais e Supramunicipais. -------------------------------------------------  

 ---------- Na sequência dos supra referidos diplomas, foi ainda publicado, em cumprimento do 

disposto no n.º 1 do artigo 16.º Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, o projeto de mapa 

que contem os elementos financeiros, os recursos humanos, os acordos e protocolos vigentes 

e o número de processos familiares em acompanhamento no concelho de Odemira, sendo 

que esta autarquia dispõe, de acordo com o n.º 2 do mesmo preceito, de um prazo de 30 dias 

após a sua receção para se pronunciar sobre esse projeto. -----------------------------------------------  

 ---------- Nestes termos; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Tenho a honra de remeter à Exm.ª Câmara Municipal o projeto do mapa rececionado 

do Gabinete da Secretaria de Estado da Ação Social, contendo os elementos financeiros, os 

recursos humanos em causa e respetivos rácios, os acordos e protocolos vigentes e o número 

de processos familiares em acompanhamento no concelho de Odemira, para apreciação e 

deliberação, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 16.º Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de 

agosto.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 13 de abril de 2021 -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Câmara Municipal, -----------------------------------------------------------------  

 ---------- a) José Alberto Guerreiro". -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se para apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------  
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 ----------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal aprovou, por maioria, a TOMADA DE 

POSIÇÃO sobre o assunto que seguidamente se transcreve, com os votos a favor dos eleitos 

pelo Partido Socialista e os votos contra dos eleitos pela Coligação Democrática Unitária. -------  

 ------------------ “TOMADA DE POSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA --------------------  

 ----------- Na sequência do ofício remetido ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Odemira, 

Eng.º José Alberto Guerreiro pela Sra. Secretária de Estado da Ação Social, Dra. Rita da Cunha 

Mendes, enviado em 21.03.2021, relativo ao Projeto de Mapa Financeiro relativo ao processo 

de Descentralização de Competências na Área Social e dado a conhecer para apreciação ao 

coletivo deste órgão, considerou a Câmara Municipal de Odemira o seguinte: ----------------------  

 ----------- 1. A constatação de que o adiamento da aceitação da Transferência de competências 

para a Câmara Municipal de Odemira, na área da Ação Social e para o ano 2021, no âmbito do 

Decreto -Lei nº 55/2020, de 12 de agosto, se encontra formalizada por submissão do assunto 

à apreciação e deliberação dos órgãos autárquicos, respetivamente, na reunião de Câmara 

Municipal em 17.09.2020 onde foi aprovado por unanimidade e em sessão de Assembleia 

Municipal, realizada em 25.09.2020, onde foi aprovado por maioria, tendo sido comunicada a 

decisão no site do Portal Autárquico, através de submissão efetuada em 15.10.2020. ------------  

 ----------- 2. Apreciado o Mapa que contém os elementos financeiros, os recursos humanos, 

protocolos vigentes e o número de processos familiares em acompanhamento no concelho de 

Odemira pelo Instituto de Segurança Social (SS) à data e cujas competências se pretendem 

transferir, à luz dos art.º nºs 1 e 2, do artigo 16º do Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, 

foi entendimento deste coletivo: --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2.1. Que o montante total anual proposto para o Protocolo mantido com a 

Associação D. Ana Pacheco (EMAR), enquanto equipa do Núcleo Local de Inserção de Odemira 

(NCI), para a integração psicossocial das famílias beneficiárias do Rendimento Social de 

Inserção (RSI), no valor de 95.661,35€ é desajustado considerando que, à presente data, o 



-22- 
15-04-2021 

 
 

Relatório de Avaliação Global para Renovação do Protocolo RSI com a SS, validado na última 

reunião de NLI realizado no presente mês, refere que o referido acordo prevê o 

acompanhamento de 100 famílias mas que, na realidade, acompanham 148, (o número 

apresentado no Mapa financeiro relativo a 126 Processos Familiares RSI acompanhados está, 

portanto, desatualizado), tendo sido solicitado à SS o reforço de mais um técnico superior 

para efeitos de renovação do Protocolo, dado que ao longo da execução do mesmo o número 

de famílias acompanhadas aumentaram 48%, sem que fosse feita a devida atualização nas 

verbas consignadas no documento. Assim, é entendimento desta Câmara Municipal que 

deverá ser acrescido a este montante, o valor anual correspondente aos encargos com a 

remuneração de mais um técnico superior – 22.441,16€ - para se poder dar resposta efetiva 

as estas famílias odemirenses, distribuídas por uma área territorial concelhia equiparada à de 

um distrito, com povoamento disperso e baixa densidade populacional, de onde decorrem 

também despesas de deslocação dos técnicos acrescidas. ------------------------------------------------  

 ---------- 2.2. A proposta de atribuição de um valor correspondente à remuneração de um 

único técnico superior – 22.441,16€, na impossibilidade de fazer transferir recursos humanos 

do Instituto de Segurança Social para os quadros desta autarquia, é considerado por este 

órgão uma proposta inaceitável, considerando: -------------------------------------------------------------  

 ---------- 2.2.1. Ser o concelho de Odemira o maior em extensão territorial do país. ---------------  

 ---------- 2.2.2. A população do concelho, estimada em 24.717 habitantes pelo PORDATA em 

2019. ---  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2.2.3. O número de processos familiares apoiados e acompanhados socialmente 

pelos serviços de Segurança social no concelho de Odemira – 948 famílias, sendo transferida a 

competência de assegurar o atendimento e de acompanhamento social a estas, mas também 

à generalidade dos munícipes. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2.2.4. A realidade migrante presente neste território que, segundo dados do SEF e 
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PORDATA relativos a 2019, referem que a população estrangeira com estatuto legal de 

residente em % da população total residente era de 33,1%, existindo um número não 

quantificável pelas entidades oficiais em processo de legalização. Também segundo o 

Relatório Estatístico Anual 2020 – Indicadores de Integração de Imigrantes publicado pelo 

INE/Observatório das Migrações e pela Secretaria de Estado para a Integração e Migrações 

em Dezembro de 2020, Odemira é apresentado como o 3º concelho do país com maior 

incidência de população migrante. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2.2.5 Os índices de envelhecimento registados no concelho de Odemira – 236,3 (nas 

freguesias do interior os índices rodam, em média, os 400) em 2019, numa população em que 

um 1/4 dos odemirenses tem mais de 65 anos. --------------------------------------------------------------  

 ----------- 2.2.6 O atual desenvolvimento de um Contrato Local de Desenvolvimento Social no 

concelho de Odemira, “Geração Ativa”, a quem competirá a devida coordenação da execução 

pelo CLASO, sob gestão da autarquia.  -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2.2.7 A situação atual do quadro de pessoal afeto ao setor de Ação Social da 

autarquia que conta apenas com duas técnicas com formação na área de Serviço Social, às 

quais não é possível afetar as novas tarefas e atribuições transferidas por força das atuais 

competências Municipais que desenvolvem. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- O que nos leva a considerar o minino de afetação de valores correspondentes ao de 3 

técnicos superiores, de forma a que esta Câmara Municipal possa dar resposta às suas 

atribuições próprias, acrescidas com as presentes que serão transferidas em 2022. ---------------  

 ----------- 2.3. No que concerne a subsídios eventuais, a verba proposta, 12. 183.59€, afigura-

se-nos irrisória, quando se trata de colmatar todas as restantes competências transferidas não 

traduzidas nas rubricas financeiras expressas, nomeadamente: -----------------------------------------  

 ----------- 2.3.1. Elaborar a Carta Social municipal, incluindo o mapeamento de respostas 

existentes ao nível dos equipamentos sociais. ---------------------------------------------------------------  
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 ---------- 2.3.2. Elaborar os relatórios de diagnóstico técnico, de acompanhamento e de 

atribuições de prestações pecuniárias de carater eventual em situações de carência 

económica e de risco social, vulgo Emergência Social. -----------------------------------------------------  

 ---------- 2.3.3. Desenvolver Programas de conforto habitacional para pessoas idosas, 

designadamente em articulação com entidades públicas, instituições particulares de 

solidariedade social ou com estruturas de gestão de programas temáticos. --------------------------  

 ---------- Se o Decreto-Lei n.º 55/2020, de 2020, de 12 de agosto vem concretizar a 

transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais 

no domínio da Acão Social visando o “fortalecimento do papel das autarquias locais e 

possibilitando uma maior adequação dos serviços prestados à população, por se considerar 

poder traduzir um melhor atendimento e uma resposta mais eficaz aos cidadãos, em especial 

aos mais vulneráveis socialmente”, importa, no caso do concelho de Odemira e face às suas 

especificidades e vulnerabilidades, garantir que esta autarquia esteja dotada dos meios 

humanos e financeiros adequados ao enorme desafio que este território representa no 

domínio social, pelo que o valor global de transferência financeira a transferir anualmente - 

130.286,11€ -, face ao exposto, não pode ser aceite por esta Câmara Municipal de Odemira.---  

 ---------- Assim, a nossa proposta de Projeto de Mapa a aplicar em 2022, de acordo com as 

competências enunciadas no Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12.08, é o seguinte:----------------------  

 ----------  - Concelho: ODEMIRA ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Protocolos RSI (+1 TS): Associação D. Ana Pacheco (Equipa EMAR) - 117.842,95€ ----  

 ----------  - Apoio e Acompanhamento Social (3 TS) + Coordenação NLI: Toda a população do 

concelho (estimada em 40.000 residentes) - 67.323,48€ --------------------------------------------------  

 ----------  - SUBSIDIOS EVENTUAIS: - Elaboração da Carta Social - 20.000€ -----------------------------  

 ---------- --------------------------------- - Programas Conforto Habitacional Pessoas Idosas - 75.000€ 

 ---------- --------------------------------- - Resposta de Emergência Social - 50.000€ -----------------------  
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 -----------  - Montante total anual a transferir: 330.166,43€ ------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, em 15 de abril de 2021”. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2.2. - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS E JURÍDICA -------------------------------  

 ----------- 1 - ASSUNTO N.º 0245-2021 - GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS EM FUNÇÃO DOS 

MAPAS DE PESSOAL: ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CONSTITUIÇÃO DE 

RJEPTI NA CARREIRA E CATEGORIA TÉCNICA SUPERIOR (SOLICITADORIA) - DRHJ --------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 1949, datada de 13.04.2021, elaborada pela Divisão de 

Recursos Humanos e Jurídica (DRHJ), referente à recolha de parecer prévio vinculativo 

conducente à abertura de procedimento concursal para constituição de Relação Jurídica de 

Emprego Público por Tempo Indeterminado para o preenchimento de um posto de trabalho 

na carreira e categoria Técnica Superior (Solicitadoria) para a DRHJ. -----------------------------------  

 ----------- Os órgãos e serviços preveem anualmente o respetivo Mapa de Pessoal, tendo em 

conta as atividades de natureza permanente ou temporária a desenvolver durante a sua 

execução (nº1,artº 29º da LTFP), e podem promover o recrutamento dos trabalhadores 

necessários ao preenchimento dos postos de trabalho previstos no Mapa de Pessoal (nº 1, 

art.º 30º da LTFP). ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Compete ao órgão executivo decidir sobre o montante máximo dos encargos a 

assumir com o recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho 

previstos e não ocupados, no Mapa de Pessoal aprovado (n.º 2, art.º 5.º do Dec. Lei n.º 

209/2009, de 03.09, conjugado com o art.º 30.º da LTFP). ------------------------------------------------  

 ----------- Tendo em conta a natureza/necessidade permanente do exercício de funções 

inerente ao posto de trabalho que se pretende prover, bem como a inexistência de reservas 

de recrutamento em áreas que se adequem ao exercício das funções cujas necessidades se 

fundamentaram anteriormente, o recrutamento para o posto de trabalho que ora se propõe é 

efetuado em obediência ao disposto dos art.os 30.º a 37.º da LTFP e visa a constituição de 
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relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, tal como consta na 1.ª 

alteração ao Mapa de Pessoal para 2021, aprovado na reunião ordinária da Câmara Municipal 

de 18.02.2021 e na segunda reunião da sessão ordinária de fevereiro da Assembleia Municipal 

realizada no dia 05.03.2021, fundamentado no disposto no nº 2 do art.º 30º da LTFP. ------------  

 ---------- Os encargos a suportar com o recrutamento em causa encontram-se previstos na 

informação n.º1261-2021, datada de 09.03.2021, conforme exigência obrigatória nos termos 

das regras orçamentais, pelo que a falta de verba/cabimento inviabiliza a abertura do 

procedimento concursal.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Nestes termos, com base no teor da presente informação e no cumprimento do 

disposto no art.º 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03/09 e nos art.os 30.º a 37.º da LTFP 

em matéria de gestão de recursos humanos em função dos Mapas de Pessoal aprovados, 

propõe-se a aprovação da abertura do Procedimento Concursal para recrutamento de um 

Técnico Superior (Lic. Solicitadoria) para a DRHJ na modalidade de vínculo de emprego público 

por tempo indeterminado. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos 

termos propostos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2.3. - DIVISÃO DE GESTÃO INTERNA --------------------------------------------------------  

 ---------- 1 - ASSUNTO N.º 0233-2021 - ESCRITURAS DOS LOTES NºS 47 E 48 SITOS NO 

LOTEAMENTO MUNICIPAL DE AMOREIRAS-GARE -----------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 1780-2021, datada de 05 de abril de 2021, proveniente 

do Setor de Gestão Orçamental e Patrimonial, da Divisão de Gestão Interna, na qual consta 

que na reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 01 de abril de 2021 foram 

arrematados, pelos Senhores Pedro Alexandre Guerreiro Paleta e Marco António Saturnino 

Fernandes Samuel, respetivamente, pela importância total de 13.497,83€ (treze mil 

quatrocentos e noventa e sete euros e oitenta e três cêntimos) a aquisição do Lote nº. 47 - 
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com a área de 490,83 m2, e pela importância total de  12.662,65€ (doze mil seiscentos e 

sessenta e dois euros e sessenta e cinco cêntimos) a aquisição do Lote nº. 48 - com a área de 

460,46 m2, sitos no Loteamento Municipal de Amoreiras-Gare, na sequência de Procedimento 

Concursal, na modalidade de Hasta Pública, publicitado através do Edital n.º 38/2021, datado 

de 10 de fevereiro de 2021, encontrando-se o respetivo processo devidamente instruído. ------  

 ----------- Em face do exposto, propõe-se o envio do processo à Divisão de Recursos Humanos e 

Jurídica para diligenciar no sentido da outorga das respetivas Escrituras, bem como, que 

sejam concedidos plenos poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para outorgar 

os documentos em representação do Município. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos 

termos propostos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2 - ASSUNTO N.º 0234-2021 - PROCEDIMENTO DE ALIENAÇÃO DE LOTES DE TERRENO 

DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO NO LOTEAMENTO MUNICIPAL DE BOAVISTA DOS 

PINHEIROS, ZONA SUL: LISTA DE CANDIDATOS DEFINITIVA -----------------------------------------------  

 ----------- Foi novamente presente o processo referente à alienação dos lotes n.º s 83, 84, 92 e 

93, sitos no Loteamento Municipal de Boavista dos Pinheiros, Zona Sul, bem como, a 

informação n.º 1694-2021, datada de 30 de março de 2021, na qual consta que decorrido o 

prazo de audiência de interessados relativo à lista de candidatos admitidos provisoriamente e 

subsequente análise da reclamação rececionada, propõe-se a aprovação da Lista Definitiva 

contendo todos os candidatos admitidos, e bem assim, que seja realizada a atribuição dos 

lotes que cabem aos concorrentes através de sorteio, respetivamente, posicionados nas 

primeira, segunda e terceira posições da Lista de Candidatos admitidos em geral e por ordem 

e ao Candidato admitido que se enquadra no disposto na alínea c) do artigo 5º do 

Regulamento Municipal de alienação de lotes de terreno pertencentes ao Património do 

Município destinados a construção urbana. ------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Propõe-se ainda que sejam concedidos plenos poderes ao Senhor Presidente da 

Câmara Municipal para outorgar os documentos em representação do Município, das 

Escrituras dos Lotes n.ºs 83, 84, 92 e 93, sitos no Loteamento Municipal de Boavista dos 

Pinheiros, Zona Sul. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos 

termos propostos a lista definitiva de candidatos e a atribuição de plenos poderes ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal para outorgar os documentos em representação do 

Município. Mais foi deliberado, por unanimidade, atribuir por sorteio o Lote n.º 93 a Rui 

Miguel Santos Guerreiro, o Lote n.º 92 a Cláudio Filipe Martins Guerreiro, o Lote n.º 84 a 

Pedro Manuel Cordeiro Domingos e o Lote n.º 83 a Susana Isabel Tomé dos Reis. -----------------  

 ---------- 3 - ASSUNTO N.º 0242-2021 - RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTO EFETUADAS NO 

PERÍODO DE 26/03/2021 A 07/04/2021 -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 1860-2021, datada de 2021/04/08, elaborada pela 

Divisão de Gestão Interna - Setor de Contabilidade e Tesouraria, bem como a relação de 

Ordens de Pagamento autorizadas por despacho do Senhor Presidente da Câmara e/ou dos 

Senhores Vereadores com competência delegada, no valor de 659.951,40€ (seiscentos e 

cinquenta e nove mil, novecentos e cinquenta e um euros e quarenta cêntimos), cujos 

pagamentos foram efetuados no período de 26/03/2021 a 07/04/2021. -----------------------------  

 ---------- A Câmara Municipal tomou o devido conhecimento. -------------------------------------------  

 ----------  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria, 

respeitante ao décimo quarto dia do mês de abril do corrente ano que acusava um total de 

Disponibilidades da importância de 8.474.744,52€ (oito milhões, quatrocentos e setenta e 

quatro mil, setecentos e quarenta e quatro euros e cinquenta e dois cêntimos), dos quais 

7.579.449,16€ (sete milhões, quinhentos e setenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e 
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nove euros e dezasseis cêntimos) são “Dotações Orçamentais” e 895.295,36€ (oitocentos e 

noventa e cinco mil, duzentos e noventa e cinco euros e trinta e seis cêntimos) são “Dotações 

Não Orçamentais”, tendo a Câmara Municipal tomado o devido conhecimento. -------------------  

 ----------- 2.4. - DIVISÃO DE LICENCIAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL --------------------  

 ----------- 1 - ASSUNTO N.º 0223-2021 - PLANO DE URBANIZAÇÃO DA ÁREA DE 

FRACIONAMENTO ILEGAL DA PROPRIEDADE RÚSTICA DE VILA NOVA DE MILFONTES: 

APRECIAÇÃO DA PROPOSTA DE PLANO; SOLICITAÇÃO DA CONFERÊNCIA PROCEDIMENTAL 

PREVISTA NO REGIME JURÍDICO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL À COMISSÃO 

DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO -----------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 1786-2021, datada de 05 de abril de 2021, proveniente 

do Setor de Ordenamento do Território, da Divisão de Licenciamento e Gestão Territorial, 

relativa ao Plano de Urbanização da Área de Fracionamento Ilegal da Propriedade Rústica de 

Vila Nova de Milfontes, onde se propõe a submissão da proposta do Plano para apreciação e 

deliberação, com o intuito de a remeter para a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Alentejo, a solicitar a realização da Conferência Procedimental, conforme previsto 

no n.º 3 do artigo 86.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJGIT), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, na sua atual redação. ----------------------  

 ----------- Propõe-se para apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos 

termos propostos, sugerindo a ponderação às entidades em sede de concertação de uma 

maior amplitude das zonas a urbanizar com o objetivo de reduzir o esforço de realojamento 

dos clandestinos fora das áreas previstas atualmente no Plano.-----------------------------------------  

 ----------- 2 - ASSUNTO N.º 0228-2021 - RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE 

LICENCIAMENTO/COMUNICAÇÃO DE OBRAS E LOTEAMENTOS PARTICULARES E DE 

ATIVIDADES ECONÓMICAS, LEVADOS A DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA 
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MUNICIPAL NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 26/03/2021 E 08/04/2021, NOS TERMOS DA 

PROPOSTA Nº 5-A/2017P, REFERENTE A DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS APROVADA EM 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 18/10/2017 E DO 

SENHOR VEREADOR COM COMPETÊNCIAS DELEGADAS, NOS TERMOS DO DESPACHO DE 

DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS Nº 2097/2019P, DATADO DE 12/11/2019 --  

 ---------- Proc. Nº 164 - ano - 2018 - Req. Maria Fátima Martins Luis - Local da Obra – Fiais, E.N. 

120 - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto - Novo pedido de suspensão referente ao 

Processo n.º 164/2018-LAO; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 49 - ano - 2021 - Req. Artur Manuel Pereira - Local da Obra - Rua Nova do 

Ferrenho, São Luis - Freguesia - São Luis - Assunto - Junção de elementos ao Processo 

n.º49/2021-CERT; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 112 - ano - 2021 - Req. Tiago Campos Jesus - Local da Obra - Troviscais - 

Freguesia - São Luis - Assunto - Certidão de Dispensa de Autorização de Utilização/ 

Antiguidade do Edifício; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 597 - ano - 2020 - Req. Martin Meinrad Benedikt Trueb - Local da Obra - 

Foros da Pereira - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Junção de elementos ao 

Processo n.º 597/2020; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 140 - ano - 2018 - Req. Hendrina Maria Mijling - Local da Obra – 

Carrapateira, S. Martinho das Amoreiras - Freguesia - São Martinho das Amoreiras - Assunto – 

Entrega de Projeto de Especialidades referentes ao Processo n.º 140/2018-LAO; -------------------  

 ---------- Proc. Nº 241 - ano - 2002 - Req. Augusto Leonardo da Silva Neves - Local da Obra - 

Barranquinho - Freguesia - São Salvador (Extinta) - Assunto - Certificado de Inspeção Periódica 

Quinquenal (Q0G); --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 46 - ano - 2021 - Req. Matthias Svend Schnier - Local da Obra - Monte do 

Grude - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º 46/2021-
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CERT; ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 632 - ano - 2020 - Req. Jorge Paulo Nunes Pires Tavares - Local da Obra - Rua 

das Pensões, Lote 3, Loteamento Bica da Areia - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - 

Ponto de situação referente ao Projeto n.º 632/2020-LOU; ----------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 71 - ano - 2021 - Req. Gonçalo Nuno Silva Ferreira Alves Araújo - Local da 

Obra - Loteamento de Aguas Ferrenhas - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Pedido de 

có1pias de Processo; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 172 - ano - 2015 - Req. Monte do Carvalhal da Rocha - Turismo Meio Rural, 

Lda. - Local da Obra - Carvalhal da Rocha - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Assunto: 

Licença Administrativa sobre a aprovação do projeto de Arquitetura com a referência 

n.º22.0602 - 172/2015; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 44 - ano - 2021 - Req. Matthias Svend Schnier - Local da Obra - Monte do 

Grude - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º 44/2021-

CERT; ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 70 - ano - 2021 - Req. Diogo Miguel da Costa Cabecinha Pacheco Viegas - 

Assunto - Pedido de consulta e/ ou fotocopias de Processo; ---------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 148 - ano - 2018 - Req. Purplemystery, Lda. - Local da Obra - Malhadil - São 

Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Licença Administrativa sobre construção de 

um telheiro; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 16 - ano - 2017 - Req. Baía do Tonel - Turismo, Habitação e Manutenção 

Ambiental, Lda. - Local da Obra - Touril - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de 

elementos ao Processo n.º 16/2017-PIP; ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 707 - ano - 2020 - Req. Tito Lívio Gonçalves - Local da Obra - Travessa da 

Meia Noite, Lote 25 - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto - Licença Administrativa; ----  

 ----------- Proc. Nº 68 - ano - 2021 - Req. Thomas Alphons Oeverhaus Alexandre - Local da Obra 
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- Vale Milharadas - Freguesia - Relíquias - Assunto - Pedido de fotocópias; ---------------------------  

 ---------- Proc. Nº 396 - ano - 2020 - Req. Henrique Francisco Pereira - Local da Obra - 

Loteamento Cerca do Meio, Lote 27 - Freguesia - São Luis - Assunto - Junção de elementos ao 

Processo n.º 396/2020-LOU; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 625 - ano - 2020 - Req. Sociedade de Construções de Lousa, Lda. - Local da 

Obra – Cabecinho, Almograve - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Licença para 

Operações Urbanísticas e n.º 22043/20 Tipo: (Lo-Arq) Licenciamento de Obras, aprovação de 

Arquitetura; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 683 - ano - 2019 - Req. João Manuel Martins Portela - Local da Obra - Relva 

Grande - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º 683/2019-

LOU; ----  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 691 - ano - 2020 - Req. Terracrua - Construções Ecológicas Unipessoal, Lda. - 

Local da Obra - Boavista dos Pinheiros - Assunto - Entrega de Projeto para Licenciamento; ------  

 ---------- Proc. Nº 145 - ano - 2021 - Req. Eduardo Eloy Oliveira Sabido Falcão - Local da Obra - 

Herdade da Ameixeira Centro - Freguesia - São Luis - Assunto - Certidão de Dispensa de 

Utilização; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 67 - ano - 2021 - Req. Maria de Fátima Belchior Marques Costa - Local da 

Obra - Loteamento dos Alagoachos, Lote 221 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - 

Pedido de cópias; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 273 - ano - 2017 - Req. Adília Fernandes Silva Pedras - Local da Obra - Está 

Bem-Saboia - Freguesia - Sabóia - Assunto - Junção de elementos ao Processo; ---------------------  

 ---------- Proc. Nº 273 - ano - 2017 - Req. Adília Fernandes Silva Pedras - Local da Obra - Está 

Bem-Saboia - Freguesia - Sabóia - Assunto - Emissão de Alvará; -----------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 566 - ano - 2020 - Req. José Francisco Ferreira Montemor - Local da Obra - 

Avenida das Águas - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto - Licença Administrativa; ------  
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 ----------- Proc. Nº 332 - ano - 2017 - Req. Gustavo Nuno Barbosa Nolasco - Local da Obra – 

Macheira, Relva Grande, São Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de 

elementos ao Processo; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 632 - ano - 2020 - Req. Jorge Paulo Nunes Pires Tavares - Local da Obra - Rua 

das Pensões, Lote 3, Loteamento Bica da Areia - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - 

Licença Administrativa; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 268 - ano - 2018 - Req. Francisco Manuel Parreira Cruz de Morais Costa - 

Local da Obra - Várzea dos Porcos, São Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Licença 

Administrativa para remodelação de terrenos; --------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 233 - ano - 2020 - Req. Jorge Miguel Protásio Belela - Local da Obra - 

Alagoachos, Lote 120 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Junção de elementos ao 

Processo; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 263 - ano - 2020 - Req. Santa Casa da Misericórdia de Odemira - Local da 

Obra - Av. Marginal - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Requerimento de aprovação 

dos Projetos de Especialidades sobre o Processo n.º 263/2020; -----------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 171 - ano - 2017 - Req. Boris Bücker - Local da Obra - Terra Nova - Freguesia - 

São Teotónio - Assunto – Pedido de prorrogação de prazos; ---------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 685 - ano - 2020 - Req. Janet Wies Schreuder - Local da Obra - Aguas 

Ferrenhas - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Junção de elementos ao Processo 

n.º685/2020; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 44 - ano - 2019 - Req. Julien Manuel André Aigret - Local da Obra - Vale da 

Vinha, São Martinho das Amoreiras - Freguesia - São Martinho das Amoreiras - Assunto – 

Exposição; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 465 - ano - 2019 - Req. Nicola Ruth Jeffs - Local da Obra - Cerva, São 

Martinho das Amoreiras - Freguesia - São Martinho das Amoreiras - Assunto - Pedido de 
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prorrogação de prazo para emissão do Alvará; ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 250 - ano - 2016 - Req. António Joaquim Gonçalves de Sousa - Local da Obra 

- Parque de Campismo da Zambujeira do Mar - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Envio de 

Notificação; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 149 - ano - 2021 - Req. Alda Guerreiro Gonçalves - Local da Obra – Talisca, 

Brejo Fundo, Brejão - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Informação Previa para legalização 

de habitação; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 567 - ano - 2019 - Req. Luis Manuel Dias da Silva - Local da Obra - Rua 28 de 

Maio, n.º 40/44 - Freguesia - Colos - Assunto - Exposição sobre o Processo n.º 567/19; -----------  

 ---------- Proc. Nº 657 - ano - 2020 - Req. José Pacheco Guerreiro - Local da Obra - Sardanito - 

Freguesia - São Teotónio - Assunto - Certidão de Dispensa de Autorização de Utilização/ 

Antiguidade do Edifício; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 741 - ano - 2019 - Req. Cidália de Oliveira da Silva João - Local da Obra - Casa 

Nova - Longueira - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Prorrogação de prazos para 

apresentar os elementos solicitados; ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 204 - ano - 2018 - Req. Aníbal Francisco da Silva - Local da Obra - Rata, Água 

de Sobreiro - Freguesia - São Luis - Assunto - Envio de Notificação; -------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 568 - ano - 2020 - Req. José Jacinto da Conceição Vaz - Local da Obra - 

Malhadinhos Artigo 5929 - Assunto - Junção de elementos ao Processo;------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 73 - ano - 2021 - Req. Vasco Miguel Nobre Rodrigues Correia - Local da Obra 

- Algoceira - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto – Processo n.º 245/2007; ---------  

 ---------- Proc. Nº 213 - ano - 2017 - Req. José Maria Almeida Pereira - Local da Obra - Rua da 

Saudade, Zambujeira do Mar - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Prorrogação de prazo; ------  

 ---------- Proc. Nº 163 - ano - 2021 - Req. José Clementino Bruno Trindade - Local da Obra - 

Urbanização de Fiais - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto - Alteração a Loteamento; -  
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 ----------- Proc. Nº 421 - ano - 2019 - Req. Mário Maria Malveiro - Local da Obra - E.N. 389, 

Campo Redondo - Freguesia - Colos - Assunto - Entrega de Requerimento para substituição do 

mesmo referente ao Processo n.º 421/2019; -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 72 - ano - 2021 - Req. Carolina Gomes Lalanda - Local da Obra - Boavista do 

Malhão, Troviscais - Freguesia - São Luis - Assunto - Pedido de Fotocópia Autenticada; -----------  

 ----------- Proc. Nº 476 - ano - 2019 - Req. Maria Conceição Goncalves Nunes de Brito - Local da 

Obra - Rua do Socorro a Náufragos, n.º 4, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova 

Milfontes - Assunto – Processo n.º 22.0601 - 476/2019; ---------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 208 - ano - 2020 - Req. Cláudio José de Deus Guilherme - Local da Obra - 

Loteamento Municipal da Boavista dos Pinheiros, Zona Sul, Lote 109 - Freguesia - Boavista dos 

Pinheiros - Assunto – Comunicação de início dos trabalhos relativos ao Processo n.º 208/2020-

CP; -------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 656 - ano - 2020 - Req. Carlos Alberto Águas de Almeida - Local da Obra - 

Rua Poço da Braga, n.º 23 - Freguesia - São Luis - Assunto - Comunicação de início de trabalhos 

e pagamento de Autoliquidação; --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 38 - ano - 2021 - Req. Rui & Candeias - Eletricidade, Instrumentação e 

Construção - Local da Obra - Comenda ou Cerca da Comenda Lote 25 - Freguesia - Vila Nova 

Milfontes - Assunto - Junção de elementos à Comunicação Prévia de Obra n.º 38/2021-CP; -----  

 ----------- Proc. Nº 262 - ano - 2020 - Req. Rudolf Zirps - Local da Obra - Bairro Maria da Graça, 

Lote 12, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Junção de 

elementos ao Processo n.º 262/2020-CP; ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 56 - ano - 2018 - Req. José Encarnacão Inácio - Local da Obra - Herdade do 

Pascoal - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao Processo; ------------------  

 ----------- Proc. Nº 74 - ano - 2021 - Req. Pedro Francisco Penelas Amado - Local da Obra - Cerro 

da Vigia, s/n.º, Caixa Postal 5972 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de fotocópias; -  
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 ---------- Proc. Nº 335 - ano - 2020 - Req. Ana Margarida Policia Gonçalves - Local da Obra - 

Longueira Nova, Lote 47 - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Comunicação de início 

de obras e autoliquidação referente ao Processo n.º 335/2020-CP; ------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 577 - ano - 2020 - Req. Moritz Dulies - Local da Obra - Carapeto Novo - 

Freguesia - São Luis - Assunto - Ofício no âmbito da audiência prévia Gdobp-2325/17-02-2021, 

V. Ref. 22.13 - 577/2020-(Req: 23234/20); --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 59 - ano - 2021 - Req. Ana Cláudia Fernandes Serra - Local da Obra - Estrada 

de Sabóia, Quintas - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Registo de Alojamento Local, dados 

Bde: Processo 1065572; Pedido 13595/2021 "Monte Fonte do Corcho"; ------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 143 - ano - 2021 - Req. Anthony Paul Moo-Young - Local da Obra - Atalho - 

São Martinho das Amoreiras - Freguesia - São Martinho das Amoreiras - Assunto - 

Comunicação de alterações em obra; --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 76 - ano - 2021 - Req. Maria Augusta Pacheco de Matos dos Santos Ramos - 

Local da Obra - Pereiras-Gare - Freguesia - Santa Clara-a-Velha - Assunto - Comprovativo da 

concessão de Licença de Utilização; -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 78 - ano - 2021 - Req. C. Romão 2019, Lda. - Local da Obra - Loteamento 

Municipal de São Luis, Lote 76, Corte Pinheiro - Freguesia - São Luis - Assunto - Pedido de 

documentação, Nipg: 5423/21; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 108 - ano - 2020 - Req. Maria José Ramos Freire Aleixo Filipe - Local da Obra 

- Cerca da Fonte, Lote 01 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Processo n.º 108/2020-CP; -----  

 ---------- Proc. Nº 374 - ano - 2020 - Req. João Miguel Alexandre Lopes Afonso - Local da Obra - 

Cerca da Fonte, Lote 12 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Comunicação Prévia; ---------------  

 ---------- Proc. Nº 530 - ano - 2020 - Req. João Miguel Cavaca Ferraz - Local da Obra - Monte 

Novo da Cruz, Pederneiras - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Comunicação de Inicio de 

Trabalhos; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Proc. Nº 47 - ano - 2018 - Req. Alfredo Maria Correia Maldonado Passanha - Local da 

Obra - Herdade do Barbachinho, São Luis - Freguesia - São Luis - Assunto – Pedido de 

prorrogação de prazos para apresentação dos elementos solicitados; ---------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 36 - ano - 2017 - Req. José Manuel Casal Ribeiro da Silva Dias - Local da Obra 

- Samoqueirinha - Freguesia - São Luis - Assunto - Junção de elementos ao Processo 

n.º36/2017-LAO; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 25 - ano - 2017 - Req. Frupor - Sociedade Agro Industrial, S.A. - Local da Obra 

- Herdade do Brejo Redondo, Brejão - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de 

prorrogação de prazo para entrega de elementos referentes ao Processo n.º 25/2017-LAO; ----  

 ----------- Proc. Nº 42 - ano - 2021 - Req. Luis Miguel Abreu Cruz - Local da Obra - Zambujeira do 

Mar, Lote 22 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao Processo 

n.º42/2021-CP; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 113 - ano - 2017 - Req. António José Joaquim - Local da Obra - Cerquinha, 

Lote 7, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Exposição sobre 

pedido de restituição de segundo exemplar do Projeto de Arquitetura n.º 113/2017-LAO; ------  

 ----------- Proc. Nº 77 - ano - 2021 - Req. Amaro, Antunes, Cabecinha & Associados Sociedade 

de Advogados, R.L. - Local da Obra - Brejo da Figueira - Freguesia - Vila Nova Milfontes - 

Assunto - Pedido de consulta de Licenças; --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 156 - ano - 2021 - Req. LORIC - Comercio e Produção Pequenos Frutos, 

Limitada - Local da Obra - Loteamento Industrial, Lote 38 I - Freguesia - Boavista dos Pinheiros 

- Assunto - Comunicação Prévia; ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 75 - ano - 2021 - Req. Rute Alexandra da Costa - Local da Obra - Loteamento 

Cerca Nova - Freguesia - São Luis - Assunto - Pedido de fotocópias do Processo n.º 972011-

LAL; -----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 647 - ano - 2020 - Req. AJ Glória Construções, Lda. - Local da Obra - Quinta 
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da Charneca do Deserto - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto - Comunicação de Inicio 

de Trabalhos; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 119 - ano - 2019 - Req. Atlantic Sun Farms, Unipessoal, Lda. - Local da Obra - 

Montes de Cima, Brejão, São Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto – Entrega de 

documentação em falta; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 173 - ano - 2020 - Req. Bee & Me, Lda. - Local da Obra - Barranquinho, São 

Luis - Freguesia - São Luis - Assunto - Exposição referente ao Processo n.º 173/2020-CP; ---------  

 ---------- Proc. Nº 612 - ano - 2020 - Req. Carolina Alexandra Ramos da Silva - Local da Obra - 

Zambujeira do Mar, Lote 6 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Construção de um edifício de 

habitação e comércio; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 165 - ano - 2020 - Req. Sílvia Andreia Barreiros Neves - Local da Obra - 

Venteira - Freguesia - Colos - Assunto – Entrega de Projeto de Especialidades; ----------------------  

 ---------- Proc. Nº 154 - ano - 2021 - Req. LORIC - Comercio e Produção Pequenos Frutos, 

Limitada - Local da Obra - Loteamento Industrial, Lote 39I, Boavista dos Pinheiros - Freguesia - 

Boavista dos Pinheiros - Assunto - Comunicação Prévia de Alterações; --------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 47 - ano - 2020 - Req. Joaquim José Loução - Local da Obra - Ribeira do 

Seissal de Cima, Colos - Freguesia - Colos - Assunto – Exposição; ----------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 186 - ano - 2021 - Req. Manuel Alegre Brito Costa - Local da Obra - Brejo da 

Comenda - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Entrega de Licença Administrativa; -------  

 ---------- Proc. Nº 80 - ano - 2021 - Req. Exotikasphalt, Lda. - Local da Obra - Casa Nova do 

Choeiro - Freguesia - São Teotónio - Assunto – Exposição; ------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 293 - ano - 2020 - Req. Carlos Manuel M. R. Cruz - Local da Obra - Rua 5 de 

Outubro, n.º 42, Odemira - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Audiência 

Prévia; Certidão de Isenção de Autorização de Utilização; ------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 179 - ano - 2021 - Req. Hfnatur, Lda. - Local da Obra - Daroeira - Freguesia - 
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São Teotónio - Assunto - Certidão de Isenção de Autorização de Utilização; -------------------------  

 ----------- Proc. Nº 112 - ano - 2021 - Req. Tiago Campos Jesus - Local da Obra - Troviscais - 

Freguesia - São Luis - Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º 112/2021-CERT; -----------  

 ----------- Proc. Nº 16 - ano - 2017 - Req. Baía do Tonel - Turismo, Habitação e Manutenção 

Ambiental, Lda. - Local da Obra - Touril - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de 

elementos ao Processo n.º 16/2017-PIP; ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 577 - ano - 2020 - Req. Moritz Dulies - Local da Obra - Carapeto Novo - 

Freguesia - São Luis - Assunto - Ofício no âmbito da Audiência Prévia Gdobp-2325/17-02-2021, 

V. Ref. 22.13 - 577/2020 - (Req: 23234/20); Pronúncia dos requerentes/ interessados; -----------  

 ----------- Proc. Nº 93 - ano - 2021 - Req. Castelo de Milfontes - Sociedade de Exploração 

Hoteleira, Lda. - Local da Obra - Largo Brito Pais - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - 

Licença Administrativa; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 87 - ano - 2021 - Req. Constanze Wolf Wohlgemuth - Local da Obra – 

Macheira, Monte do Trigo - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Licença Administrativa para 

obras de alteração/ legalização de fachada; ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 43 - ano - 2021 - Req. Moritz Dulies - Local da Obra - Carapeto Novo - 

Freguesia - São Luis - Assunto – Exposição; -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 86 - ano - 2021 - Req. Mira Mármores, Lda. - Local da Obra – Av.ª da 

Industria, Lote n.º 15 I - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto - Legalização de anexos e 

alteração de fachadas em armazém de oficina de mármores; --------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 176 - ano - 2021 - Req. Nature Bliss, Lda. - Local da Obra - Gomes Aires - 

Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Dispensa de Licença de Utilização/ Antiguidade 

do Edifício, Art.º 3695; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 175 - ano - 2021 - Req. Nature Bliss, Lda. - Local da Obra - Gomes Aires - 

Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Certidão de Dispensa de Autorização de 
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Utilização/ Antiguidade de Edifício, Art.º 3697; --------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 174 - ano - 2021 - Req. Nature Bliss, Lda. - Local da Obra - Gomes Anes - 

Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Dispensa de Licença de Utilização/ Antiguidade 

do Edifício, Art.º 3699; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 80 - ano - 2021 - Req. Crosscalender, S.A - Local da Obra - Courela da Fonte - 

Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de Licença Administrativa; -------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 173 - ano - 2021 - Req. Nature Bliss, Lda. - Local da Obra - Gomes Aires - 

Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Certidão de Dispensa de Autorização de 

Utilização/ Antiguidade do Edifício; -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 81 - ano - 2021 - Req. Exotikasphalt, Lda. - Local da Obra - Casa Nova do 

Choeiro - Freguesia - São Teotónio - Assunto – Exposição; ------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 210 - ano - 2018 - Req. José Maria Alves Oliveira - Local da Obra - Rua da 

Boavista, n.º 2, São Luis - Freguesia - São Luis - Assunto – Entrega do Projeto de Especialidades 

do Processo n.º 210/2018-LAO; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 335 - ano - 2020 - Req. Ana Margarida Policia Gonçalves - Local da Obra - 

Longueira Nova, Lote 47 - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Comunicação de início 

de obras e autoliquidação de taxas referentes ao Processo n.º 335/2020-CP; -----------------------  

 ---------- Proc. Nº 603 - ano - 2020 - Req. Maria Isabel Borges Duarte Guerreiro - Local da Obra 

- Herdade do Azinhal - Santa Clara a Velha - Freguesia - Santa Clara-a-Velha - Assunto - Junção 

de elementos ao Processo; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 161 - ano - 2021 - Req. Ana Filipa Carolino Cintra do Vale - Local da Obra - 

Urbanização Bica da Areia, Lote 14 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Comunicação 

Prévia de alteração em obra; -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 146 - ano - 2021 - Req. Dário da Silva Santos - Local da Obra - Troviscais - 

Freguesia - São Luis - Assunto - Certidão de Dispensa de Autorização de Utilização; ---------------  
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 ----------- Proc. Nº 166 - ano - 2021 - Req. Associação Humanitária D. Ana Pacheco - Local da 

Obra - Rua Luis Serrano - Freguesia - Sabóia - Assunto - Comunicação Prévia referente ao 

processo n.º 178/2018-LAO; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 653 - ano - 2020 - Req. Isabel Abaitua Odriozola - Local da Obra – Caneja, 

Boavista dos Pinheiros - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto - Informação Previa; ------  

 ----------- Proc. Nº 158 - ano - 2021 - Req. Adelino Silva Goncalves - Local da Obra - Rua do 

Pinhal, Lote 16 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Comunicação Prévia;------------------  

 ----------- Proc. Nº 677 - ano - 2019 - Req. EPLM - Investimentos Imobiliários, Lda. - Local da 

Obra - Bemparece, Odemira - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Exposição 

referente ao Processo n.º 677/2019-LOU; ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 213 - ano - 2019 - Req. Joaquim da Silva Loução - Local da Obra - Vale 

Madeirinha - Relíquias - Freguesia - Relíquias - Assunto - Processo n.º 213/2019-CERT; -----------  

 ----------- Proc. Nº 695 - ano - 2020 - Req. Xyq Portugal, - Investimentos Imobiliários Unipessoal, 

Lda. - Local da Obra - Loteamento de Zambujeiros, Zambujeira do Mar - Freguesia - São 

Teotónio - Assunto - Pedido de Certidão de Infraestruturas para celebração de Negócio 

Jurídico referente ao Alvará de Loteamento n.º 1/2010, de 16-05-2010; ------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 22 - ano - 2021 - Req. Natália Reis Antunes - Local da Obra - Loteamento da 

Cerca das Arvores, Lote 61 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto – Processo n.º 22/2021-

CP; -------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Proc. Nº 660 - ano - 2020 - Req. Maria Victoria Guerreiro Cândido - Local da Obra - 

Loteamento da Zambujeira do Mar, Lote 18 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - 

Comunicação Prévia; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 23 - ano - 2021 - Req. David Lameiras Rafael - Local da Obra - Casa Novinha - 

Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao Processo; ------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 82 - ano - 2021 - Req. Heitor Flauzino Gonçalves - Local da Obra - Largo do 
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Barbacã - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Dúvidas sobre venda ambulante em Vila 

Nova de Milfontes; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 585 - ano - 2019 - Req. Marcelina Maria Silva Santos Gonçalves - Local da 

Obra - Bica da Areia, Coitos, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto 

- Exposição em resposta ao ofício Gdobp-520, datado de 07/08/2020; Processo n.º 585/2019 

LOU; ----  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 16 - ano - 2017 - Req. Baía do Tonel - Turismo, Habitação e Manutenção 

Ambiental, Lda. - Local da Obra - Touril - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de 

elementos ao Processo n.º 16/2017-PIP; ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 82 - ano - 2021 - Req. Heitor Flauzino Gonçalves - Local da Obra - Largo do 

Barbacã - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Dúvidas sobre abertura de negócio no 

modelo Street Food/ Food Truck; informação n.º 978/2021 (Req: 608/21); --------------------------  

 ---------- Proc. Nº 208 - ano - 2020 - Req. Cláudio José de Deus Guilherme - Local da Obra - 

Loteamento Municipal da Boavista dos Pinheiros, Zona Sul, Lote 109 - Freguesia - Boavista dos 

Pinheiros - Assunto – Comunicação de início dos trabalhos referentes ao Processo n.º 

208/2020-CP; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 87 - ano - 2021 - Req. Fernando Jorge Pavão de Aguiar Machado - Local da 

Obra - Estrada Municipal 532, Barranquinho - Freguesia - São Luis - Assunto - Pedido de 

fotocópia autenticada; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 262 - ano - 2020 - Req. Rudolf Zirps - Local da Obra - Bairro Maria da Graça 

Lote 12, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Comunicação de 

início de trabalhos; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 89 - ano - 2021 - Req. Camposol II - Sociedade de Exploração e Comerc. 

Agrícola, Lda. - Local da Obra - Herdade dos Nascedios, E.N. 393, Km 6 - Freguesia - 

Longueira/Almograve - Assunto - Pedido de consulta e/ ou fotocópias de Processo; ---------------  
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 ----------- Proc. Nº 335 - ano - 2020 - Req. Ana Margarida Policia Gonçalves - Local da Obra - 

Longueira Nova, Lote 47 - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Comunicação de início 

de obras e autoliquidação referente ao Processo n.º 335/2020-CP; ------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 441 - ano - 2020 - Req. Rodrigo Belas Bernardino - Local da Obra - Ferregial 

do Jogo da Bola, Lote 8 - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Junção de 

elementos ao Processo n.º 441/2020-LOU; -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 593 - ano - 2020 - Req. Robin Manfred Roger Marty - Local da Obra - 

Urbanização Duna Parque, Lote 12, Vila Nova Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - 

Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º 593/2020-CP;-------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 378 - ano - 2020 - Req. Fernando José de Oliveira Simões - Local da Obra - 

Rua 25 de Abril, n.º 19, S. Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Memoria Descritiva 

e Justificativa; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 86 - ano - 2021 - Req. Beatriz Costa Uva - Local da Obra - Urbanização do 

Cabecinho, Lote 102 B - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Pedido de consulta e/ ou 

fotocópias de Processo; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 262 - ano - 2020 - Req. Rudolf Zirps - Local da Obra - Bairro Maria da Graça 

Lote 12, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Junção de 

elementos ao Processo n.º 262/2020-CP; ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 635 - ano - 2020 - Req. Sandra Isabel da Costa Novais - Local da Obra - S. 

Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Comunicação de Inicio de Trabalhos; -------------  

Proc. Nº 156 - ano - 2020 - Req. Pramila Tamang - Local da Obra – Malavado, Estrada de 

acesso à ETAR - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao Processo 

n.º156/2020-LOU; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 82 - ano - 2016 - Req. EJBT – Agroturismo, Lda. - Local da Obra - Casas Novas 

e Bugalheira, São Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de segunda 
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prorrogação de prazo para solicitar a emissão do Alvará de Construção; ------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 259 - ano - 2017 - Req. José Manuel Guerreiro da Silva - Local da Obra - 

Carvalhal da Rocha, Zambujeira do Mar - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Processo 

259/2017-Lao; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 44 - ano - 2021 - Req. António Manuel José Ferreira - Local da Obra - Ribeira 

do Ruivo, S. Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto – Exposição;-------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 88 - ano - 2021 - Req. Manuel Armando C. Barbosa - Local da Obra - 

Loteamento da Alagoinha, n.º 1, 1.º - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Pedido de 

fotocópia; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 343 - ano - 2020 - Req. Joaquina Maria Cordeiro da Silva - Local da Obra - 

Casa Nova, Troviscais - Freguesia - São Luis - Assunto - Comunicação de averbamento 

requerente/ comunicante; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 63 - ano - 2021 - Req. Delmira Silvéria Joaquim - Local da Obra – Barreiro, 

Relíquias - Freguesia - Relíquias - Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º 63/2021-

CERT;---  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 410 - ano - 2000 - Req. Maria Odete Alves Mendes Barbosa - Local da Obra - 

Vale da Isca, Chaiça de Madriz - Freguesia - São Martinho das Amoreiras - Assunto – 

Legalização de edifício, Nipg4978/19; --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 274 - ano - 2020 - Req. Terraz, Propriedades, S.A. - Local da Obra - Espargal 

Velho - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Informação Prévia; ----------------------  

 ---------- Proc. Nº 112 - ano - 2021 - Req. Tiago Campos Jesus - Local da Obra - Troviscais - 

Freguesia - São Luis - Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º 112/2021-CERT; -----------  

 ---------- Proc. Nº 85 - ano - 2021 - Req. Sandra Isabel Antunes da Silva - Assunto - Pedido de 

consulta e/ ou fotocopia de Processo; --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 112 - ano - 2021 - Req. Tiago Campos Jesus - Local da Obra - Troviscais - 
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Freguesia - São Luis - Assunto - Certidão de Dispensa de Autorização de Utilização/ 

Antiguidade do Edifício; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 161 - ano - 2017 - Req. Marco Strohlein - Local da Obra - Vale de Água-

Varjeira, Relva Grande, Caixa Postal 5065, S. Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto – 

Pedido de prorrogação de prazos para apresentação dos elementos solicitados; -------------------  

 ----------- Proc. Nº 84 - ano - 2021 - Req. Sandra Isabel Antunes da Silva - Local da Obra - 

Encalhe/ Seisseiras - Assunto - Pedido de consulta e/ ou fotocopia de Processo; -------------------  

 ----------- Proc. Nº 329 - ano - 2020 - Req. Maria José Jorge Lourenço - Local da Obra - 

Pereirinha - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Exposição referente ao Processo 

n.º53/2009; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 91 - ano - 2021 - Req. Maria Teresa Bernardo Correia de Matos - Local da 

Obra - Estrada Municipal 532, Barranquinho - Freguesia - São Luis - Assunto - Pedido de 

consulta de Processo para Licença de Habitação; -----------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 701 - ano - 2020 - Req. Sandra Isabel Custódia Lourenço - Local da Obra - Rua 

Custódio Brás Pacheco, n.º 132 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Comunicação de 

desistência/ suspensão de Procedimento n.º 701/2020-CERT; -------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 700 - ano - 2020 - Req. Teresa Alexandra Silvestre Fernandes - Local da Obra 

- Urbanização Longueira Nova, Lote 51 - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Junção 

de elementos ao Processo n.º 700/2020-CP; -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 169 - ano - 2018 - Req. José Joaquim Mansos - Local da Obra - Monte do 

Paleio - Freguesia - São Luis - Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º 169/2018-CIAU; -  

 ----------- Proc. Nº 183 - ano - 2021 - Req. Monocle Agrícola, Lda. - Local da Obra - Pinhal Novo 

de Baixo - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Certidão de Dispensa de Autorização de 

Utilização/ Antiguidade do Edifício; -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 495 - ano - 2019 - Req. Feliz Tangente, Lda. - Local da Obra - Pedreneiras - 
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Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de prorrogação de prazo de entrega de 

documentos referente ao Processo n.º 495/2019-LOU; ----------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 519 - ano - 2020 - Req. Lídio Francisco Viana - Local da Obra - Brejão - 

Freguesia - São Teotónio - Assunto – Exposição; -------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 90 - ano - 2021 - Req. Guilherme Filipe da Silva Cruz - Local da Obra - Bairro 

do Montinho, Lote 43 B - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Pedido de fotocópias de 

documentos; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 580 - ano - 2019 - Req. Maria Jesus Duarte Rosa - Local da Obra - Mesinha do 

Monte Novo, Choça dos Vales, São Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de 

elementos ao Processo n.º 580/2019-CERT; ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 92 - ano - 2021 - Req. Jéssica Mendes Miguel - Local da Obra - Ribeira do 

Seissal - Freguesia - Colos - Assunto - Pedido de consulta e/ ou fotocópias de Processo; ----------  

 ---------- Proc. Nº 693 - ano - 2020 - Req. Maria da Conceição Cabecinha - Local da Obra - 

Herdade das Pousadas Velhas - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Junção de 

elementos ao Processo; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 679 - ano - 2020 - Req. Rui Manuel da Silva Machado - Local da Obra - 

Vagarosa, Estibeira - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Exposição referente ao Processo 

n.º679/2020; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 184 - ano - 2021 - Req. Monocle Agrícola, Lda. - Local da Obra - Pinhal Novo - 

Freguesia - São Teotónio - Assunto - Certidão de Dispensa de Autorização de Utilização/ 

Antiguidade do Edifício; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 237 - ano - 2019 - Req. António Pedro Augusto Guerreiro - Local da Obra - 

Covão de Cima, S. Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao 

Processo n.º 237/2019. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara Municipal tomou o devido conhecimento. -------------------------------------------  
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 ----------- 3 - ASSUNTO N.º 0236-2021 - ESTUDO DE NUMERAÇÃO DE POLÍCIA PARA QUATRO 

ARRUAMENTOS EM ZAMBUJEIRA DO MAR, FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO --------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 1818-2021, datada de 06 de abril de 2021, elaborada 

no seguimento dos pedidos de atribuição de numeração de polícia, registados com os NIPG’s: 

31333/18, 17205/19 e 2641/21, correspondentes a prédios com vãos de acesso para os 

seguintes arruamentos: Rua Direita, Rua Dr. Jaurês, Rua dos Jacintos e Rua Monte da 

Zambujeira, na localidade da Zambujeira do Mar, freguesia de São Teotónio. Após análise das 

solicitações, verificou-se que nenhum dos arruamentos tinha numeração de polícia aprovada, 

pelo que foi elaborado o estudo de numeração de polícia para os referidos arruamentos.  ------  

 ----------- Face ao exposto, propõe-se aprovação do estudo de numeração de polícia para a Rua 

Direita, Rua Dr. Jaurês, Rua dos Jacintos e Rua Monte da Zambujeira, sitas na localidade da 

Zambujeira do Mar, freguesia de São Teotónio, conforme estipulado no n.º 1 do art.º 21.º do 

Regulamento de Toponímia e Numeração de Polícia. ------------------------------------------------------  

 ----------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos 

termos propostos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4 - ASSUNTO N.º 0237-2021 - ESTUDO DE NUMERAÇÃO DE POLÍCIA PARA CINCO 

ARRUAMENTOS EM ODEMIRA, NA FREGUESIA DE SÃO SALVADOR E SANTA MARIA ---------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 1815-2021, datada de 06 de abril de 2021, elaborada 

no seguimento dos pedidos de atribuição de numeração de polícia, registados com os NIPG’s: 

9978/19, 23669/19 e 25133/20, correspondentes a prédios urbanos situados nos 

arruamentos: Rua das Barreiras Vermelhas, Travessa Nossa Senhora da Piedade e Rua António 

Augusto Marcos, em Odemira, na freguesia de São Salvador e Santa Maria, considerando a 

existência de cinco prédios situados nas Escadinhas de Santa Maria e Travessa das Escadinhas 

que seriam os únicos a ficar sem numeração na área em causa. Após análise das solicitações, 

verificou-se que nenhum dos arruamentos tinha numeração de polícia aprovada, pelo que foi 



-48- 
15-04-2021 

 
 

elaborado o estudo de numeração de polícia para os referidos arruamentos.  ----------------------  

 ---------- Face ao exposto, propõe-se aprovação do estudo de numeração de polícia para a Rua 

das Barreiras Vermelhas, Travessa Nossa Senhora da Piedade, Rua António Augusto Marcos, 

Escadinhas de Santa Maria e Travessa das Escadinhas, da localidade de Odemira, freguesia de 

São Salvador e Santa Maria, conforme estipulado no n.º 1 do art.º 21.º do Regulamento de 

Toponímia e Numeração de Polícia. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos 

termos propostos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2.5. - DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURAS E LOGÍSTICA --------------------------------  

 ---------- 1 - ASSUNTO N.º 0222-2021 - PROPOSTA DE ENCERRAMENTO DO TRÂNSITO NO 

LARGO SANTA MARIA EM VILA NOVA DE MILFONTES DURANTE A ÉPOCA DO VERÃO 2021 ------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 1714-2021, datada de 31 de março de 2021, elaborada 

pelo Setor de Rede Viária e Trânsito, da Divisão de Infraestruturas e Logística, assim como a 

proposta de encerramento do trânsito no Largo de Santa Maria, em Vila Nova de Milfontes, 

nos meses compreendidos entre junho e setembro de 2021. --------------------------------------------  

 ---------- Mais refere a supra informação que face aos resultados satisfatórios verificados no 

ano transato, ano que se iniciou o encerramento do referido arruamento ao trânsito, 

considera-se em termos gerais, dado tratar-se de um arruamento muito utilizado pelos 

turistas nos meses de verão e que se concentram junto dos comércios que existem no local, 

que a circulação de veículos naquele arruamento pode colocar em causa a segurança dos 

peões, devido ao elevado tráfego automóvel e pedonal. --------------------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto, e atendendo que a circulação automóvel e as operações de 

cargas e descargas podem ser garantidas pela Rua da Alagoinha, propõe-se conforme 

determinado no ponto n.º 6 da Lista de Procedimento da Sinalização, a aprovação da proposta 

em apreço. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Nos termos da alínea a) do número três do artigo terceiro da Lei número um A barra 

dois mil e vinte, de dezanove de março, na sua atual redação dada pela Lei número treze B 

barra dois mil e vinte e um, de cinco de abril, foram rececionados dois pedidos de intervenção 

por parte do público sobre este assunto, enviados por email pelo munícipe António Manuel 

Silva, e por Paula Cardoso e Ermelinda Silva. O Senhor António Manuel Silva vem requerer que 

“o trânsito no Largo de Santa Maria não seja encerrado; que as esplanadas permaneçam no 

local previamente estudado e projetado para as mesmas; e que o Largo de Santa Maria passe 

a zona de coexistência, especialmente concebida para utilização partilhada por peões e 

veículos, onde vigoram regras especiais de trânsito, com velocidade reduzida a 20 km/h, como 

previsto no art.º 78.º A do Código da Estrada.” As munícipes Paula Cardoso e Ermelinda Silva 

referem que “no ano passado a experiência não foi boa, as pessoas concentravam-se todas 

junto à porta dos 2 cafés ali existentes gerando tamanha confusão, barulho, lixo espalhado 

pelo chão, distanciamento ali nem pensar, nem respeito por quem ali mora, pois muitas vezes 

havia mesas e cadeiras bloqueando a nossa entrada, assim como a parede da n/casa é o apoio 

para as bicicletas e pés dos clientes destes estabelecimentos”. ------------------------------------------  

 ----------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar aos 

serviços a ponderação dos argumentos expostos e das perguntas formuladas, e que seja 

anexado o plano de esplanadas aprovado, para ser presente a proposta de encerramento do 

Largo ao trânsito e ponderado o plano de implementação das esplanadas na próxima reunião 

do Coletivo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2 - ASSUNTO N.º 0225-2021 - PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE 

LIMITE DE VELOCIDADE E PINTURA DE TRAÇO CONTINUO AO EIXO DA EN 393-1 AO KM 

10+900 -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 1359-2021, datada de 15 de março de 2021, elaborada 

pelo Setor de Rede Viária e Trânsito da Divisão de Infraestruturas e Logística, onde refere que 
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foi solicitado pelos serviços da empresa GO Berrys, Lda., a implementação de medidas para 

redução de velocidade da circulação automóvel ao Km 10+900 da EN 393-1, na ligação com o 

caminho vicinal CVST-277 que serve de acesso à Quinta do Sardanito de Trás, justificando a 

pretensão com o elevado fluxo de trânsito que a atividade da empresa tem estado a originar, 

conjugado com o excesso de velocidade praticado por alguns condutores naquele troço. --------  

 ---------- Consta ainda na supracitada informação que dados os critérios criados para este tipo 

de procedimento, foi solicitado à Guarda Nacional Republicana de São Teotónio, informação 

sobre os dados de sinistralidade naquele troço, bem como foi solicitado à empresa GO Berrys, 

Lda., mais elementos sobre a sua atividade, nomeadamente, o número de trabalhadores que 

estão diariamente nas instalações da exploração da Quinta do Sardanito de Trás, e qual o 

valor do movimento anual faturado em transportes de entradas e saídas de mercadorias 

daquela exploração. Pela Guarda Nacional Republicana de São Teotónio foi atestado que no 

local em apreço não existe registos de acidentes de viação, nem de outros danos, e pela 

empresa GO Berrys, Lda. foi referido o valor de faturação anual, bem como o número de 

trabalhadores, conforme consta na informação supra. ----------------------------------------------------  

 ---------- Mais consta que embora a empresa GO Berrys, Lda., não se tenha apenas 

referenciado sobre os dados da exploração da Quinta do Sardanito de Trás e sim na 

generalidade da sua atividade, verifica-se que dado à sua atividade económica e que o CVST-

277 serve ainda de acesso a um turismo rural localizado perto daquela exploração, que se 

justifica intervir na sinalização da EN 393-1, de forma a melhorar as condições de segurança 

da ligação do caminho vicinal CVST-277 com a EN 393-1. -------------------------------------------------  

 ---------- Nestas circunstâncias, propõe-se conforme definido no ponto n.º 6 da Lista de 

Procedimento da Sinalização, a aprovação da pretensão, que envolve a marcação de uma 

linha de traço contínuo com linha mista e de aviso no pavimento, assim como a aplicação de 

11 sinais de trânsito e ainda a pavimentação da serventia de forma a evitar que os detritos 
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provenientes do CVST-277 danifiquem a EN 393-1. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos 

termos propostos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3 - ASSUNTO N.º 0226-2021 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO RESERVADO 

A OPERAÇÕES DE CARGAS E DESCARGAS NA AVENIDA POOLE DA COSTA, NA VILA DE ODEMIRA  

 ----------- Foi presente a informação n.º 1584-2021, datada de 24 de março de 2021, elaborada 

pelo Setor de Rede Viária e Trânsito da Divisão de Infraestruturas e Logística, remetendo 

novamente o processo em nome da empresa GS- Origens, Lda., com o intuito de que seja 

implementada uma zona de cargas e descargas na Avenida Poole da Costa, em Odemira. -------  

 ----------- Refere ainda que o processo foi primeiramente presente na reunião ordinária da 

Câmara Municipal realizada no dia 18 de março de 2021, com intensão de se indeferir a 

pretensão, no entanto, o assunto foi retirado para melhor apreciação e desta forma 

encontrar-se uma alternativa melhor para implementar a referida pretensão. ----------------------  

 ----------- Nestas circunstâncias, verifica-se a possibilidade de implementar uma zona de cargas 

e descargas em dois locais, nomeadamente: -----------------------------------------------------------------  

 -----------  - Na zona de estacionamento da Avenida Teófilo da Trindade, onde iria também 

beneficiar a Associação CACO – Associação de Artesãos do Concelho de Odemira.-----------------  

 -----------  - Na Avenida Poole da Costa, conforme requerido pelo requerente, mas a título 

experimental, de forma a verificar-se se existe ou não condicionalismo na circulação 

automóvel, mais concretamente dos veículos pesados. ---------------------------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, propõe-se a implementação de uma zona de cargas e descargas 

na Avenida Poole da Costa, sujeita a uma análise posterior caso se verifique que esta 

condiciona a circulação automóvel. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos 

termos propostos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- 4 - ASSUNTO N.º 0227-2021 - PLANO RODOVIÁRIO MUNICIPAL DO CONCELHO DE 

ODEMIRA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 1128-2021, datada de 03 de março de 2021, elaborada 

pelo Setor de Rede Viária e Trânsito, da Divisão de Infraestruturas e Logística, remetendo para 

conhecimento e apreciação o Plano Rodoviário Municipal do Concelho de Odemira elaborado 

com o intuito de fornecer facilmente várias informações sobre o cadastro da rede rodoviária 

do concelho de Odemira, e permitir desta forma a total identificação dos caminhos 

pavimentados e terra batida, as distâncias por freguesia, o comprimento dos arruamentos de 

uma determinada localidade, a extensão da rede viária nacional e municipal, entre outras 

informações importantes. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se para apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------  

 ---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos 

termos propostos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 5 - ASSUNTO N.º 0229-2021 - IMPLEMENTAÇÃO DE LOMBAS REDUTORAS DE 

VELOCIDADE NA RUA PRINCIPAL, SITA EM SÃO MIGUEL, NA FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO -----  

 ---------- Foi presente a informação n.º 960-2021, datada de 22 de fevereiro de 2021, 

elaborada pelo Setor de Rede Viária e Trânsito, da Divisão de Infraestruturas e Logística, onde 

consta a solicitação efetuada pela Senhora Adelaide Catarina Henriques Carinhas para que 

sejam implementadas lombas redutoras de velocidade (LRV) no arruamento denominado por 

“Rua Principal”, sito na localidade de São Miguel, Freguesia de São Teotónio, fundamentando 

o pedido pelo excesso de velocidade dos condutores naquela zona. -----------------------------------  

 ---------- Mais consta na supracitada informação que a zona em apreço enquadra-se nas 

disposições municipais para a instalação de LRVs, pelo que se propõe a execução de uma LRV 

do tipo trapezoidal associada a uma passagem de peões, junto do jardim, no local por onde se 

faz o acesso à paragem de autocarros e ao ponto de recolha seletiva de resíduos, e 
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implementação de uma almofada redutora de velocidade na entrada poente de São Miguel. --  

 ----------- Em face do exposto e considerando que os serviços da Junta de Freguesia de São 

Teotónio emitiram parecer favorável quanto à proposta acima referida, propõe-se a sua 

aprovação, conforme determinado no ponto n.º 6 da Lista de Procedimento da Sinalização. ---  

 ----------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos 

termos propostos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 6 - ASSUNTO N.º 0232-2021 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO PARA UM SENTIDO DE 

TRÂNSITO DO CV-27, NA ZONA DE QUINTAS, NA FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO -------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 1581-2021, datada de 24 de março de 2021, elaborada 

pelo Setor de Rede Viária e Trânsito, da Divisão de Infraestruturas e Logística, remetendo 

novamente o processo relativo à proposta de alteração para um sentido de trânsito do CV-27, 

na zona de Quintas, na Freguesia de São Teotónio, considerando que mediante deliberação 

tomada em reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 18 de março de 2021, o 

assunto foi retirado para melhor apreciação.-----------------------------------------------------------------  

 ----------- Neste sentido e atendendo ao parecer emitido pela Divisão de Ambiente, propõe-se 

que a alteração de sentido de trânsito seja na Direção São Teotónio - Quintas. ---------------------  

 ----------- Em face do exposto e conforme alínea rr) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, propõe-se a aprovação da proposta acima referida. ------------------------------------------  

 ----------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos 

termos propostos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 7 - ASSUNTO N.º 0235-2021 - CONSTRANGIMENTOS NO ARRUAMENTO 

DENOMINADO POR "AVENIDA TEÓFILO DA TRINDADE" EM ODEMIRA ---------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 1754-2021, datada de 01 de abril de 2021, elaborada 

pelo Setor de Rede Viária e Trânsito, da Divisão de Infraestruturas e Logística, na qual consta 

que face aos constrangimentos causados pela existência de pó de pedra no arruamento 
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"Avenida Teófilo da Trindade", em Odemira, que foi colocado aquando da realização de uma 

reparação de rotura de água que ocorreu naquela zona, será efetuada pelos serviços 

municipais a "rega" do piso durante os dias úteis da semana, e ocorrerá duas vezes ao dia, 

uma de manhã e outra durante a tarde, utilizando uma boca de rega que existe no local, 

sendo a referida "rega" realizada pela equipa da Jardinagem do Município de Odemira. ---------  

 ---------- A presente proposta de solução surgiu com base na comunicação efetuada pelo 

Senhor Vereador Luís Cardoso na reunião ordinária de Câmara Municipal realizada em 18 de 

março de 2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara Municipal tomou o devido conhecimento e deliberou, por unanimidade, 

recomendar aos serviços da Divisão de Infraestruturas e Logística (DIL) a urgente beneficiação 

do pavimento, tendo presente as obras nas imediações e a presença de comerciantes de 

porta aberta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 8 - ASSUNTO N.º 0240-2021 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO RESERVADO 

AO TRANSPORTE COLETIVO DE CRIANÇAS NA EB1 DA BOAVISTA DOS PINHEIROS -------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 1769-2021, datada de 05 de abril de 2021, elaborada 

pelo Setor de Rede Viária e Trânsito, da Divisão de Infraestruturas e Logística, dando 

conhecimento da solicitação efetuada pelos serviços da Junta de Freguesia de Boavista dos 

Pinheiros, para que seja implementado um estacionamento reservado ao transporte de 

crianças em frente de um portão de acesso à escola EB1 da Boavista dos Pinheiros, assim 

como fosse implementada no pavimento uma marca reguladora de estacionamento tipo M14- 

Linha em ziguezague em frente do portão. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Da análise efetuada, verifica-se que o local pretendido pelos serviços da Junta de 

Freguesia não é viável tecnicamente, uma vez que não se pode reservar o estacionamento 

num local onde impede o acesso automóvel à Escola, pelo que em alternativa foi sugerido que 

a aplicação do sinal de estacionamento reservado ao transporte de crianças fosse efetuada na 
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Rua 19 de Abril. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Consta ainda na supracitada informação, que embora os serviços da Junta de 

Freguesia não tenham expressado concretamente a sua concordância com a sugestão, os 

mesmos vieram no entanto solicitar a implementação do estacionamento reservado ao 

transporte de crianças no local sugerido. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, propõe-se a implementação de uma marca reguladora de 

estacionamento tipo M14- Linha em ziguezague na Rua da Planície, no local proposto pelos 

serviços da Junta de Freguesia, assim como seja aplicado um sinal de informação tipo H20c- 

Paragem de veículos afetos ao transporte de crianças na Rua 19 de Abril.  ---------------------------  

 ----------- Nestas circunstâncias, propõe-se nos termos da alínea rr) do n.º 1 do artigo 33.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a sua aprovação. -----------------------------------------------------  

 ----------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos 

termos propostos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 9 - ASSUNTO N.º 0241-2021 - IMPLEMENTAÇÃO DE LOMBAS REDUTORAS DE 

VELOCIDADE NUM ARRUAMENTO NOS ALAGOACHOS, FREGUESIA DE VILA NOVA DE 

MILFONTES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 1752-2021, datada de 01 de abril de 2021, proveniente 

do Setor de Rede Viária e Trânsito, da Divisão de Infraestruturas e Logística, dando 

conhecimento das solicitações efetuadas pelo proprietário gerente do Empreendimento 

Turístico Quinta da Boavista e pelo Senhor Sérgio Santos, para que fossem implementadas 

Lombas Redutoras de Velocidade (LRV) num arruamento nos Alagoachos, que liga à rotunda 

na EN 390, alegando que os condutores circulam naquela zona a uma velocidade elevada. -----  

 ----------- Mais consta na supracitada informação que a justificação foi corroborada pelos 

serviços da Divisão de Infraestruturas e Logística aquando da deslocação ao local para 

verificação do pretendido. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Nestas circunstâncias, considerando que o arruamento em apreço pode ser visto 

como uma via distribuidora local, pois liga a EN 390 aos Alagoachos, e muitos condutores 

utilizam o arruamento como ligação a Vila Nova de Milfontes; e, bem assim, considerando que 

não existem passeios naquela zona, o que pode contribuir para um maior risco de acidentes, 

uma vez que os peões são obrigados a circular na faixa de rodagem, pondo em causa a sua 

segurança, verifica-se a necessidade de implementar medidas de acalmia de tráfego. ------------  

 ---------- Em face do exposto, dado que o local respeita os critérios/ condicionantes para a 

implementação de Lombas Redutoras de Velocidade, propõe-se a aplicação de duas 

almofadas redutoras de velocidade em cada entrada/ saída do arruamento. ------------------------  

 ---------- Assim, e conforme determinado no ponto n.º 6 da Lista de Procedimento da 

Sinalização, propõe-se a sua aprovação. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos 

termos propostos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2.6. - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO-CULTURAL ------------------------  

 ---------- 1 - ASSUNTO N.º 0239-2021 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO ARRENDAMENTO: ANÁLISE 

DE CANDIDATURA ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 1613-2021, datada de 25 de março de 2021, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, na qual consta que, no âmbito do 

Regulamento Municipal para Atribuição de Apoio ao Arrendamento, foi remetida ao 

Município uma candidatura a solicitar a renovação do apoio para pagamento da renda da 

habitação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em face da análise efetuada à luz dos critérios definidos nos números 2 e 3 do Artigo 

1º e Artigos 5º e 7º do Regulamento supracitado foi elaborado o respetivo relatório, do qual 

resulta a seguinte proposta: --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Inácio João da Silva Coelho dos Santos - 1ª Renovação: Aprovação de uma 
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comparticipação de 150,00€ (cento e cinquenta euros) de abril a dezembro de 2021. ------------  

 ----------- Em face do exposto, propõe-se a aprovação da atribuição do referido apoio para 

pagamento da renda da habitação ao munícipe Inácio João da Silva Coelho dos Santos.----------  

 ----------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos 

termos propostos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2 - ASSUNTO N.º 0246-2021 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO 

DE ODEMIRA E A CACO - ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS DO CONCELHO DE ODEMIRA -----------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 1896-2021, datada de 09 de abril de 2021, na qual 

consta que a CACO - Associação de Artesãos do Concelho de Odemira é promotora das artes e 

ofícios do Concelho de Odemira, contribuindo para a dignificação dos artesãos e das 

atividades artesanais. Implementou o Espaço Criar – Centro em Rede para a Inovação do 

Artesanato Regional, que visa promover o produto artesanal com valor cultural acrescentado, 

aliando a tradição à inovação; criou o projeto “Mãos de Cá”, que integra novas experiências 

na área do turismo criativo, proporcionando aos visitantes um contacto de proximidade com 

os artesãos e todo o património imaterial local; e, foi parceira na criação e dinamização do 

projeto “Touro Azul”, que é composto por um programa diversificado de atividades na área 

do turismo cultural, sendo a única entidade a assegurar a sua comercialização. --------------------  

 ----------- Para apoiar a criação de uma plataforma online para a promoção e comercialização 

dos produtos artesanais e das experiências de turismo cultural e criativo, e de harmonia com 

o disposto na alínea ff) do n.º 1 do art.º n.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, propõe-

se a aprovação da Minuta do Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município de 

Odemira e a Caco - Associação de Artesãos do Concelho de Odemira, que prevê a atribuição 

de um apoio financeiro no valor de 3.070,00€ (três mil e setenta euros), bem como que sejam 

concedidos poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para outorgar o documento 

em representação do Município de Odemira. ----------------------------------------------------------------  
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 ---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos 

termos propostos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- APROVAÇÃO: A presente ata foi aprovada em minuta no final da reunião, nos termos 

do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------  

 ---------- ENCERRAMENTO: Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente declarou 

encerrada a reunião eram vinte e duas horas e quinze minutos do dia quinze de abril de dois 

mil e vinte e um. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- De tudo, para constar, se lavrou a presente ata que, depois de lida, vai ser 

devidamente assinada pelo Presidente. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E por mim,                                                                                                      ,Técnica Superior 

a subscrevi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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